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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

PROCESSO Nº:

34964-88/2015 – CÓDIGO 1026357

REQUERENTE (S):

SERASA S/A

ADVOGADO (A):

DRA. LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO (OAB/MT 19.654-O)

 Vistos, etc.

A petição de fls. 132/133 informa que o protesto feito em nome da 

SERASA S/A é indevido tendo em vista que a sentença às fls. 102/104-V 

reconheceu a ilegitimidade passiva da parte, de modo que a condenação 

deve ser feita apenas em desfavor da requerida TIM CELULAR S/A.

 Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se a veracidade das alegações, 

constituindo em equívoco o protesto realizado em nome da SERASA S/A.

Dessa forma, DEFIRO o pedido fim de que seja dada baixa no protesto 

efetuado em nome da SERASA S/A.

 Remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento do 

presente Foro para as providências cabíveis por parte do Setor. Após, 

devolva-se o feito ao arquivo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº: 0722167-28.2016.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de Readaptação de Função com redução de carga 

horária, por motivo de tratamento de saúde, da servidora MARCILENE 

MARTINS DOS SANTOS GABILHERI, Analista Judiciário, mat. 21848, do 

Fórum da Comarca de Cuiabá.

O Laudo Pericial n. 323977, declara que a servidora apresenta limitação na 

sua capacidade laborativa para exercer as atribuições do seu cargo, 

devendo exercer função compatível com a sua limitação laboral, pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 03/09/2018, ficando em 

readaptação de função, com redução de carga horária da jornada de 

trabalho.

 Analisando os autos, vislumbro que o pedido da servidora merece 

acolhimento, pois a readaptação funcional encontra previsão no art. 30, da 

LC 04/90. Vejamos:

“Art. 30 – Readaptação é a investidura do servidor em cargo de 

atribuições e de responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha 

sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção 

médica.”

Assim, diante da recomendação médica, DEFIRO o pedido de readaptação 

de função da servidora, com diminuição da carga horária em 02 (duas) 

horas diárias, para o período de 03/09/2018 a 01/03/2019, conforme laudo 

médico pericial.

Publique-se.  Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA Nº: 0717007-85.2017.8.11.0001

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de Readaptação de Função com redução de carga 

horária, por motivo de tratamento de saúde, do servidor JOÃO BATISTA 

DA SILVA, Auxiliar Judiciário, mat. 3721, lotado na Central de 

Administração (Setor de Arquivo) da Comarca de Cuiabá/MT.

 O Laudo Pericial n. 320223, declara que o servidor apresenta limitação na 

sua capacidade laborativa para exercer as atribuições do seu cargo, 

devendo exercer função compatível com a sua limitação laboral, pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 18/07/2018, ficando em 

readaptação de função, com redução de carga horária da jornada de 

trabalho.

 Analisando os autos, vislumbro que o pedido do servidor merece 

acolhimento, pois a readaptação funcional encontra previsão no art. 30, da 

LC 04/90. Vejamos:

“Art. 30 – Readaptação é a investidura do servidor em cargo de 

atribuições e de responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha 

sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção 

médica.”

Assim, diante da recomendação médica, DEFIRO o pedido de readaptação 

de função do servidor, com diminuição da carga horária em 02 (duas) 

horas diárias, para o período de 18/07/2018 a 13/01/2019, conforme laudo 

médico pericial.

Publique-se.  Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA nº 0727581-36.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

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

servidor(a) HERAK FRANCISCO XAVIER, Matrícula nº. 1736, Oficial de 

Justiça, lotado(a) no(a) Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - SDCR, 

referente ao quinquênio 2012/2017.

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

Informação n° 092/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 06 ( seis) 

licenças-prêmio relativas ao período de 01/12/1982 a 01/12/2012, 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 01/12/2012 a 

01/12/2017, 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, 27 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá
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CIA N°:

0726699-74.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 LUIS CARLOS NUNES RONDON

ADVOGADO(A):

 MURILO CASTRO DE MELO OAB/MT 11.449

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Custa Judiciais proposto por LUIS 

CARLOS NUNES RONDON em benefício de MURILO CASTRO 

ADVOGADOS, em relação à Guia nº 01346 sob o fundamento 

recolhimento indevido.

Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente à Guia nº 01346 

arrecadada no valor de R$ 38,54 (trinta e oito reais e cinquenta e quatro 

centavos).

Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e Arrecadação 

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

restituição e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

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

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0724405-49.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 HEITOR BARBOSA MORAIS

ADVOGADO(A):

 BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA – OAB/MT 9.271

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas e Custas Judiciais proposto 

por HEITOR BARBOSA MORAIS, referente as Guias de nº 23242 e n° 

23243 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:

 Certidão do Gestor (a) da Vara – No caso em que *Guia não foi utilizada 

em atos do processo.

 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.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0727591-80.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 BELINDA NUNES DE AGUIAR

ADVOGADO(A):

 OTACÍLIO PERON – OAB/MT 3684-A

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas e Custas Judiciais proposto 

por BELINDA NUNES DE AGUIAR em benefício de PERON e ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, referente às Guias de nº 05908 e n° 05901 recolhida em 

indevidamente.

 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 valida constando poderes específicos outorgados 

pelo interessado para finalidade de “receber e dar quitação”.

 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

E-mail para comunicação.

 Certidão do Gestor da Judiciário atestando a não utilização da Guia.

 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.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993717 Nr: 20323-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES CLEITON GOMES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 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.: 1168975 Nr: 39689-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LIMA DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

581,91 (quinhentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 168,48(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 975869 Nr: 12088-42.2015.811.0041

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.: 1027260 Nr: 35509-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CAMARGO

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

GERAIS

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 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.: 709514 Nr: 2406-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELY GUIMARÃES ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

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

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

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

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.: 353502 Nr: 23995-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES MAR A MAR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANGELINA APARECIDA 

BARROS GONÇALVES - OAB:10.417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

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

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

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

665,81 (seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos), a 

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

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

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

R$252,38(duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 359658 Nr: 29660-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILSON RODRIGUES DOS SANTOS

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 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$ 

807,50 (oitocentos e sete reais e cinquenta 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$394,07(trezentos 

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

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

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

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

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 
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guias de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016414 Nr: 30296-74.2015.811.0041

 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: VALTEIR TEOBALDO SANTANA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSSELLO FRANSOSI - 

OAB:6.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

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

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

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

1.184,94 (um mil e cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$592,47(quinhentos e noventa e 

dois reais e quarenta e sete centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 592,47(quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e sete 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

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

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935883 Nr: 52528-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS RANULFO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAND CARLOS MARTINS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DOUGLAS W. TAQUES 

DA SILVA - OAB:16.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

774,26 (setecentos e setenta e quatro reais e vinte 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$ 

360,83(trezentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019893-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

TELMA SHIRELLY BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 1 de 

outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019914-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

PATRICIA REGINA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 1 de 

outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019931-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 1 de 

outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020126-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO DOS SANTOS AGUIAR (REQUERENTE)

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 1 de 

outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019802-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

ELIZABETH COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 1 de 

outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022410-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski (ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (IMPUGNADO)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (IMPUGNADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 1 de 

outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1182348 Nr: 44595-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS 

METALURGICO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, 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.: 1198511 Nr: 4120-87.2017.811.0041

 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: EDINEI FERREIRA SALLES, 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, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B

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

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

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

OAB:5.940/MT

 Visto.

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

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes ao advogado (Dr. RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO), para atuar junto ao presente feito, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126880 Nr: 21676-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, CHRISTIANO 

CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conquanto devidamente intimado, conforme DJE 10329 

publicado em 03/09/2018, o administrador judicial quedou-se inerte. 

Impulsionando o feito, reitero a intimação do sindico para se manifestar no 

prazo de 05 dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111914 Nr: 15474-46.2016.811.0041

 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: VILMAR GOMES PEREIRA, CARLA HELENA GRINGS & 

CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO TELECOM E INFORMATICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, NYEMAIER MATOS DA SILVA - OAB:19869/O

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

VILMAR GOMES PEREIRA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de DSS SERVIÇOS 

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CÓDIGO 999210), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 4.336,73, no quadro geral de 
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credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 08/18).

A Administradora Judicial e a recuperanda manifestam pela habilitação do 

valor pleiteado (fls. 24/25 e 48/50).

Parecer do Ministério Público (fls. 45/46).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 4.336,73, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001346-34.2015.5.23..0021.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que a administradora judicial proceda à retificação do crédito de 

VILMAR GOMES PEREIRA, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar o valor de R$ 4.336,73, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1117591 Nr: 17750-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDENEGO DA CONCEIÇÃO PESSOA, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, KASSIO BARBOSA DA SILVA - OAB:15.562 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

ABDENEGO DA CONCEIÇÃO PESSOA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de 

ENSERCON ENGENHARIA LTDA (CÓDIGO 947963), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 12.947,09, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 06/15).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela habilitação do 

valor pleiteado (fls. 36/37 e 40).

Parecer do Ministério Público (fls. 42/43).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 12.947,09, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000607-27.2016.5.23.0021.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

ABDENEGO DA CONCEIÇÃO PESSOA, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 12.947,09, 

classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111985 Nr: 15523-87.2016.811.0041

 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: REVOLSUL OFICINA MECANICA DE VEICULOS LTDA 

EPP, Fernando Costa Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Costa Fernandes - 

OAB:, JORGE LUIS PRESTES - OAB:53122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Impulsiono o feito, para republicar a intimação do Administrador Judicial 

FERNANDO COSTA FERNANDES, para que se manifeste nos autos no 

prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1128967 Nr: 22574-52.2016.811.0041

 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: DELVINO PERPETO DA SILVA, Luiz Alexandre Cristaldo, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

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

OAB:684-COREC, RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - OAB:16919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO - OAB:

 Visto.

DELVINO PERPETO DA SILVA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de TRÊS IRMÃOS 

ENGENHARIA LTDA (Código: 1015739), com a consequente inclusão do 

valor de R$ 19.525,99, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, 

os documentos que entendeu necessários, (fls. 08/58).

 À fl. 70, foi determinada, a intimação da parte autora para promover o 

regular andamento do feito, a fim de juntar aos autos, a planilha de cálculo 

atualizado de acordo com o art. 9º, da Lei de Regência.

Apesar de devidamente intimada pessoalmente, a parte autora 

permaneceu inerte, conforme aviso de recebimento (fl. 77).

É a síntese do necessário. Decido.

 Exsurge dos autos que a presente ação foi proposta em junho de 2016, 

estando o feito paralisado aguardando a providência da parte autora 

desde março de 2018, o que demonstra, a meu ver, o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito, que não pode se perpetuar no tempo sem 

resultado algum, dada a sua inércia e desídia.

 Isso porque, como se vê dos autos, a parte autora, conquanto tenha sido 

devidamente intimada pessoalmente, nos termos do art. 485, § 1º do CPC, 

(fl. 77), deixou transcorrer in albis o prazo, sem manifestação dentro do 

prazo estipulado.

Posto isso, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no inciso III, artigo 485, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários advocatícios, por não existir 

contenciosidade.

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

P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1171350 Nr: 40713-52.2016.811.0041

 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: JOSÉ ANTONIO DA CONCEIÇÃO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

JOSÉ ANTONIO DA CONCEIÇÃO ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de 

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA (CÓDIGO 1015739), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 2.980,97, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fl. 37).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela habilitação do 

valor pleiteado (fls. 24/25 e 39).
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Parecer do Ministério Público (fls. 40/42).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 2.980,97, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000709-71.2014.5.23.0101.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito de 

JOSÉ ANTONIO DA CONCEIÇÃO, no quadro de credores da recuperanda, 

para que passe a constar o valor de R$ 2.980,97, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1280267 Nr: 1940-64.2018.811.0041

 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: AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA, 

CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6066 MT, RONAN PAGNANI TRUJILLO - OAB:313182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066, DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - OAB:6.177/MT, SÉRGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5.703/MT

 Impulsiono o feito, enviando para republicação, a intimação do 

Administrador Judicial CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA, para que se 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1291050 Nr: 5229-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEZONILDO OLIVEIRA DA SILVA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712

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

OAB:9229/MT

 Visto.

GEZONILDO OLIVEIRA DA SILVA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a falência de COTTON KING LTDA 

(CÓDIGO 459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

45.610,91, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 06/57).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 53.576,96 (fls. 63/65).

Parecer do Ministério Público (fls. 68/69).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 53.576,96, resultante da reclamação trabalhista 

nº 0000253-92.2012.5.23.0004.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 53.576,96, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

GEZONILDO OLIVEIRA DA SILVA, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 53.576,96, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174846 Nr: 42065-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOADI ARECO FERREIRA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

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

OAB:3287-MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

DOADI ARECO FERREIRA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (CÓDIGO 1146110), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 82.939,01, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 06/14).

A recuperanda manifesta pela extinção da presente incidente para que 

não haja pagamento em duplicidade, tem em vista que o crédito do 

habilitante será quitado nos autos da ação trabalhista pela coobrigada 

Contécnica Consultoria Técnica Ltda, conforme acordo firmado entre as 

partes (fls. 18/20).

O administrador judicial opina pela extinção do feito ante a perda 

superveniente do objeto (fls. 44/45).

Parecer do Ministério Público (fls. 46/47).

Com efeito, verifico que o crédito pertencente a DOADI ARECO FERREIRA, 

objeto do acordo firmado na Justiça do Trabalho foi devidamente quitado 

(fl. 40), de modo que não mais se justifica a continuidade deste incidente, 

impondo-se o reconhecimento da perda do objeto.

Ante o exposto, declaro a superveniente perda do objeto e julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do 

Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes serão arcadas pela parte autora, e 

deixo, contudo, de arbitrar honorários advocatícios.

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

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1137786 Nr: 26472-73.2016.811.0041

 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: ELLYTS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO, CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO CABELEIREIROS E MAQUIAGEM 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16123-A/MT, FERNANDO GARCIA 

BARBOSA - OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4111-MT

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte autora se manifestar 

acerca da decisão publicada em 13/08/2018. Impulsionando o feito, 

procedo a intimação da falida e do administrador judicial para se 

manifestarem no prazo comum de 15 dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1285917 Nr: 3537-68.2018.811.0041
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 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: MARCELO LEITE DA COSTA, DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

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

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

OAB:3611-B/MT, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:OAB-MT 11876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

MARCELO LEITE DA COSTA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de UNIÃO TOTAL 

ENGENHARIA LTDA EPP (CÓDIGO 1145175), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 3.064,10, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 08/24).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de R$ 

2.847,87 (fls. 38/51).

Parecer do Ministério Público (fls. 68/69).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 3.064,10, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0001238-65.2016.5.23.0022.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 2.847,87, tendo em vista que o cálculo foi 

atualizado erroneamente pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

MARCELO LEITE DA COSTA, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 2.847,87, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1314113 Nr: 11824-20.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

TRANSPORTES LTDA, RONIMARCIO NAVES, M. R. TRANSPORTADORA 

LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 Certifico que, conquanto devidamente intimado, conforme DJE nº 10329 

publicado em 03/09/2018, o administrador judicial não se manifestou nos 

autos. Impulsionando o feito, reitero sua intimação para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1279955 Nr: 1834-05.2018.811.0041

 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: JULINTO JOSÉ SOUZA SANTOS, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR - ÓLEOS VEGETAIS PARANÁ S/A - 

IND. E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE PEDROSO LEANDRO - 

OAB:59.989/PR, EDUARDO MUNARETO - OAB:24.665/PR, KLEBER DE 

NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Em função do decurso de prazo certificado equivocadamente em 

25/06/2018, torno a certidão publicada em 27/09/2018 sem efeito. Certifico 

mais que, decorreu o prazo para a parte requerente se manifestar nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 73093 Nr: 6409-18.2002.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILSO DE ROSSI, RENATO CESAR VIANNA GOMES, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - 

BICBANCO, OLVEPAR INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809, 

JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809/MT, KLEBER BISSOLATTI - 

OAB:211.495/SP

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

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, HUMBERTO AIDAMUS 

DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT

 Certifico que, impulsiono enviando para republicação, a intimação da 

Administradora Judicial TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELLI, 

representada por Kleber Bissolati, para que se manifeste nos autos no 

prazo de dez (10)dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 794796 Nr: 1120-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: LUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 

HERBERT CARLI JUNIOR, WILBER NORIO OHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JV MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME, MIZUTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - 

OAB:13.950/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, ROGERIO 

R. GUILHERME - OAB:6763, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO R. GUILHERME - 

OAB:6763

 Vistos.1.(...).Isso exposto, chamo o feito à ordem para determinar:a)O 

desentranhamento da petição de fls. 913/916 e dos documentos de fls. 

1.139, 1.140, 1.145/1.146 e 1.160 (...);b)A retificação da autuação destes 

autos, para que, por ora, sejam excluídas as empresas JV Materiais Para 

Construção Ltda. e Mizuta Materiais Para Construção Ltda, visto que estas 

figurarão como parte apenas no incidente a ser instaurado.2.(...)intime-se 

novamente, por mandado, o sócio da falida, Sr. Herbert Carli Junior(...) 

3.Julgo prejudicado o pedido de fl. 1.156 (...). 4.O administrador judicial, às 

fls. 1.166/1.169, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita à 

massa falida, em razão da insuficiência de recursos para o 

prosseguimento regular do feito, bem como a intimação da falida e do 

Ministério Público para se manifestarem sobre o petitório.Cabe anotar que 

o art. 84, III, da LRF, autoriza a massa falida a promover o pagamento das 

despesas do processo falimentar quando do pagamento do quadro-geral 

de credores, seguindo a ordem prevista no art. 84 da LRF, in verbis: 

(...)Sobre o tema, segue a doutrina de Manoel Justino Bezerra Filho:(...) 

.Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo administrador 

judicial, porém autorizo (...)Ainda, intime-se o administrador judicial para 

que em 05 (cinco) dias providencie a publicação do edital previsto no 

artigo 99, parágrafo único, da Lei n°. 11.101/2005, tal como determinado 

no decisum de fl. 1.155, oportunidade em que também deverá cumprir as 

demais determinações nele contidas, bem como apresentar relatório 

detalhado das ações realizadas até o presente momento, notadamente 

daqueles deveres dispostos no artigo 22, III, da LRF, sob pena de 

aplicação das medidas legais cabíveis.5.Homologo a renúncia do 

advogado Agenor Diego da Cruz Bino, inscrito na OAB/MT sob o n°. 

13.950 (...).6.Em relação às informações apresentadas pelo Banco do 
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Brasil às fls. 1.184/1.184v(...).7.Ciência ao administrador judicial quanto 

aos documentos de fls. 1.174/1.175 e 1.176/1.177.Intimem-se. Cumpra-se, 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1272659 Nr: 28510-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINO FERNANDES FILHO, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Impulsionando o feito, certifico e dou fé que, na presente data, intimei, via 

telefone, o Administrador Judicial, Leonardo Moro Bassil Dower, OAB: 

13.914/MT, para que, no prazo de 05(cinco) dias, manifeste-se nestes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1102792 Nr: 11636-95.2016.811.0041

 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: MARCELO CEZAR CICUTO, ASSIS & BRANDÃO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO ANTUNES BRANDAO NETO 

- OAB:9490/O, KELLY FRANCIANE MENZEL RAMPAZO - OAB:OAB/MT 

13.532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o presente feito, intimo a parte Autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias e comprovar nos autos, a ser realizado por meio do sítio eletrônico do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso(endereço 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), a fim de que se 

possa viabilizar a expedição e cumprimento do mandado de citação do Sr. 

Marcos Aurélio Carvalho Cortês, sócio-propietário da empresa TDS 

INVESTIMENTOS LTDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 343084 Nr: 13507-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DE CURSOS DE CUIABÁ LTDA - ME, ESCOLA DE 

ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA- EPP, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATOGROSSENSE 

LTDA, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO DE MATO GROSSO 

LTDA, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DE MATO GROSSO LTDA, Expert 

Contabilidade, Assessoria, Auditoria e Perícia Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Rodrigues dos Santos, Valdete 

Aparecida Borges Pegorari, ITAÚ UNIBANCO, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. - BICBANCO S/A, 

TELEFONICA BRASIL S.A, SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE 

ENSINO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ATHOS ARAMIS PINTO GUEDES, 

MARCELO ALONSO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, Marcos Jose Martins 

Fernandes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - 

OAB:14.559, DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:313.863/SP, FLAVIO JOSE 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR, 

JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JOSÉ CARLOS 

MENEGATTI - OAB:12029/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, MARCELO 

RAYES - OAB:141541/SP, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, 

MARINA SILVIA DE SOUZA - OAB:3516/MT, NARA RUBIA ALVES DE 

RESENDE - OAB:25640/PR, NILZA APARECIDA SACOMAN B. DE LIMA - 

OAB:38.418-A/PR, OMAR MOHAMAD SALEH - OAB:266486/SP, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VALTER COUTINHO 

SCARDUA - OAB:7320/MT, YVAN AYRES DA SILVA - OAB:3421/MT

 1.(...)Assim, intime-se a recuperanda para, em 15 dias, apresentar 

relatório pormenorizado acerca dos pagamentos realizados por meio de 

depósito judicial, indicando os valores depositados, a data do pagamento, 

o credor beneficiário, classificação dos créditos, montante a ser liberado 

para cada titular, o número das guias judiciais, os dados bancários para 

expedição de alvará e informações complementares que entender 

pertinentes.Após, intime-se o administrador judicial(...).2.Através da 

petição de fls. 6.093/6.096, a União manifesta ciência quanto à decisão 

que deferiu o processamento da presente recuperação judicial, bem como 

requer seu ingresso no feito para que, assim, seja intimada para se 

manifestar sobre o plano de recuperação judicial e, também, acerca da 

decisão que homologue ou rejeite o plano apresentado.Ocorre que não 

vislumbro razões para o deferimento da pretensão, pois, a rigor, os 

créditos tributários não se sujeitam aos efeitos das recuperação judicial 

(artigo 6°, § 7°, da LRF), bem como porque a concessão da benesse legal 

ocorreu em data muito anterior (18.12.2008) ao seu requerimento, que se 

deu em 28.03.2017 (...).Oportunamente, intimem-se as recuperandas(...).3.

(...)Desse modo, deverá a Secretaria(...).Ainda, intime-se o administrador 

judicial para, em 48 horas, informar se aquele crédito (fls. 6.111/6.114) 

encontra-se arrolado na relação de credores das devedoras(...).4.Em 

relação aos petitórios de fls. 6.098/6.100 e 6.115, intime-se o credor Itaú 

Unibanco S/A para, em 05 (cinco) dias(...).5.Defiro o pedido de fls. 

6.117/6.118(...)6.Ciência aos credores e interessados acerca do relatório 

apresentado pelo administrador judicial às fls. 6.120/7.089(...).7.Intime-se o 

administrador judicial para, em 15 (quinze) dias, apresentar os relatórios 

mensais de atividades das recuperandas, na forma prevista no artigo 22, 

II, a e c, da LRF(...)8.Em consonância com o parecer ministerial de fls. 

7.097/7.098, defiro o pedido de dilação de prazo pretendido pela Caixa 

Econômica Federal (...)9.Tendo em vista o teor do expediente de fl. 7.093, 

oficie-se à(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 433122 Nr: 12683-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A, TOTVS S/A, 

EUCATECA FLORESTAL S. A., BANCO DO BRASIL S/A, BOA SAFRA 

TURISMO LTDA - ME

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

OAB:9.237/MT, NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - OAB:88807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT, PEDRO PAULO 

WENDEL GASPARINI - OAB:115712/SP, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Vistos.

Recuperação Judicial de AP Serviços Agronômicos Ltda. e Outro.

1. Intime-se a recuperanda para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

os pagamentos pleiteados pelos credores Adão Alves Fontes e Dheividi 

Alves de Jesus, às fls. 13.450 e 13.451, respectivamente.

2. Quanto ao pedido de fls. 13.457/13.458, formulado pelo credor Itaú 

Unibanco S/A, à Secretaria para certificar quanto à existência de 

procuração ad judicia outorgada ao subscritor do referido petitório.

Após, imediatamente conclusos para análise.

3. Tendo em vista a manifestação da recuperanda às fls. 13.452/13.454, 

bem como em razão do lapso temporal das informações prestadas quanto 

ao item “c” da decisão de fls. 13.404/13.407, renove-se a intimação da 

devedora para que cumpra a determinação em 15 (quinze) dias.
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 4. Ciência à recuperanda, aos credores e interessados acerca do 

acórdão do REsp nº. 1.288.698/MT, acostado às fls. 13.467/13.477.

5. Defiro o pedido de fls. 13.478/13.519, devendo a Secretaria promover 

as anotações necessárias.

6. Intime-se a apelada (recuperanda) para apresentar, em 15 (quinze) 

dias, contrarrazões ao recurso de apelação juntado às fls. 

13.523/13.525v, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 720776 Nr: 16236-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA, SAMUEL 

FRANCO DALIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, WHITE MARTINS 

GASES IND. DO NORTE S.A, POSTO RIBEIRINHO LTDA, ROMAGNOLE 

PRODUTOS ELETRICOS LTDA, TIM CELULAR S.A, Hidro e Elétrica Moura 

Ltda - EPP, BANCO DO BRASIL S/A, RAPIDO TRANSPAULO LTDA, 

ISDRALIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - GRUPO ISDRA, BANCO ITAU 

S.A., RAS LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA-ME, CONCREMAX - 

CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, SESI - SERVIÇO 

SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E 

SEGURANÇA

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

OAB:6218/MT, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1.602/MT, 

VERGINIA CHINELATO - OAB:24047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, cassia adriana silva fortaleza - OAB:12.908, FÁBIO 

LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FERNANDA PAREJA 

OLIVEIRA - OAB:9.020/MT, FRANCISCO DA SILVA NETO - OAB:54694, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A, JOÃO JOAQUIM 

MARTINELLI - OAB:25.430/PR, LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476 MT, MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - OAB:OAB/MT 

17.002, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MYRIANE 

SILVESTRE DOS SANTOS - OAB:12970/MS, ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, 

WINSTON SEBE - OAB:27.510/SP

 1.(...)Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração de fls. 

2.962/2.969 e os acolho, com o fito de sanar a omissão apontada, 

deferindo o pedido de levantamento dos valores depositados nestes autos 

e devidos ao embargante, consignando, todavia, que tal importância 

somente será liberada para conta bancária de titularidade do Itaú Unibanco 

S/A, conforme anteriormente decidido.Ademais, diante dos comprovantes 

carreados pela recuperanda às fls. 3.054/3.070 e da divergência de 

valores em relação àquele rol apresentado pelo credor (fls. 3.006/3.007), 

intime-se a recuperanda para se manifestar em 48 horas(...)Na sequência, 

intime-se o Itaú Unibanco S/A para se pronunciar em igual prazo.2 (...) 

Desse modo, cumpra-se(...).3.Defiro o pedido de dilação de prazo 

pretendido pelo administrador judicial às fls. 2.973/2.983. Assim, o auxiliar 

do juízo deverá apresentar as informações faltantes no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias(...).Outrossim, indefiro o pedido de vista 

de todas as habilitações/impugnações vinculadas a este feito(...).4.(...) 

Considerando que daqueles credores listados pela recuperanda no 

petitório de fls. 3.038/3.039 (...) intime-se a devedora para que em 05 

(cinco) dias indique o endereço dos demais credores, para intimação 

pessoal dos mesmos e efetivo cumprimento do requerimento 

apresentado.Ainda, intime-se o Banco do Brasil S/A para, no mesmo 

prazo, informar os dados da conta em que os valores deverão ser 

depositados.5.Intime-se a recuperanda acerca do teor do expediente de 

fls. 3.040/3.041(...)6.Intime-se o credor Tríade Atacado e Varejo Ltda., 

através do advogado indicado às fls. 3.073/3.074, para regularizar a 

representação processual(...) 7.Tudo cumprido, remeta-se os autos, com 

urgência, ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

as homenagens de estilo, em razão da interposição de recurso de 

apelação (fls. 2.967/2.696), cujas contrarrazões foram apresentadas às 

fls. 3.049/3.053, tal como estabelece o artigo 1.009, § 3º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 909666 Nr: 36593-34.2014.811.0041

 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: ANTONIO MONREAL ROSADO, FABIO HELENE LESSA, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT, FABIO HELENE LESSA - OAB:16633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre as 

petições de fls. 29/32 e 36/37.

Com a manifestação, vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 813269 Nr: 19746-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO TEODORO DOS ANJOS, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, CLEIMAR FERREIRA RIBEIRO - OAB:8033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Vistos.

Considerando a manifestação da parte autora às fls. 31/57, intime-se a 

requerida para se pronunciar em 05 (cinco) dias.

Na sequência, intime-se o administrador judicial para emitir parecer em 

igual prazo.

Após, colha-se parecer do Ministério Público.

Com o retorno, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 805913 Nr: 12384-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON ALEX FRANCISCO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, THATIANE ZAITUM CARDOSO - OAB:12.332 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, pronunciar-se quanto às 

petições de fls. 96/97 e 100/103.

Com a manifestação, vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 13 de 601



Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1261320 Nr: 24823-39.2017.811.0041

 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: MURILO TADEU NEVES CABANO, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA - EPP

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

OAB:, ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - OAB:18.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Vistos.

Colha-se parecer do Ministério Público.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1267893 Nr: 26987-74.2017.811.0041

 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: HEWAI THOMAS PAIXÃO, FABIOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA (GETÚLIO GRILL)

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

OAB:18763/A, RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - OAB:19396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Vistos.

Traslade-se o documento de fls. 26/31 para os autos da recuperação 

judicial n°. 36665-50.2016.811.0041 (código 1161753), uma vez que, 

embora o expediente faça menção à presente habilitação, vê-se que se 

trata de acórdão proferido no agravo de instrumento interposto em face de 

decisão exarada no feito principal.

Após, colha-se parecer do Ministério Público acerca da presente 

habilitação.

Com o retorno dos autos, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1277561 Nr: 1063-27.2018.811.0041

 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: CLARO S.A, MARCO ANTONIO LORGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC - ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13.536/O, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se pronunciar, em 05 (cinco) dias, sobre as 

manifestações de fls. 98/100 e 102/103, oportunidade em que deverá 

comprovar o recolhimento das custas judiciais da presente habilitação, 

conforme item 02 da tabela “B” do Provimento nº 11/2018-CGJ.

Na sequência, intimem-se a requerida e o administrador judicial para, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestarem-se nos autos.

Após, colha-se parecer do Ministério Público.

Com o retorno dos autos, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1284191 Nr: 3006-79.2018.811.0041

 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: WANDERLEY VIEIRA, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

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

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

4.719-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, LUÍZ 

HENRIQUE CARLI - OAB:8.559 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se pronunciar, em 05 (cinco) dias, sobre a 

manifestação de fls. 76/77 e 79/80.

Na sequência, intimem-se a requerida e o administrador judicial para, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestarem-se nos autos.

Após, colha-se parecer do Ministério Público.

Com o retorno, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1287143 Nr: 3989-78.2018.811.0041

 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: ALAN SILVA MULLER LEAL, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 44, formulado pela recuperanda, pois é dever do 

habilitante apresentar o cálculo do crédito pleiteado até a data do pedido 

de recuperação judicial, nos termos do art. 9º da Lei n°. 11.101/2005.

Deste modo, intime-se a parte autora para se pronunciar, em 05 (cinco) 

dias, sobre a petição de fls. 41/44.

Na sequência, intimem-se a requerida e a administradora judicial para, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, manifestarem-se nos autos.

Após, colha-se parecer do Ministério Público.

Com o retorno dos autos, conclusos.

Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 937228 Nr: 53208-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JUNIOR, WILBER NORIO OHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO PEDRO 

LTDA, SILVANA COMPAGNONI FINGER, ANKER COMERCIO DE AUTO 

PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME, ERICO WERNER FINGER, ERICO 

WERNER FINGER, GUSTAVO WERNER FINGER

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

OAB:6218/MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do processo por 90 (noventa) dias, 

formulado à fl. 102, nos termos do artigo 313, II, do CPC, devendo os autos 

permanecerem em Secretaria durante tal período.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito em 05 (cinco) dias.

 Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1027791 Nr: 35702-76.2015.811.0041

 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: J2A CONSULTORIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA 

-ME, JOÃO EDUARDO LOPES OKAJIMA, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:7182, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se pronunciar, em 05 (cinco) dias, sobre as 

manifestações de fls. 36/45 e 46/47.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1088590 Nr: 5497-30.2016.811.0041

 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: RENAN RODRIGUES NOEDEL, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ESCOBAR - OAB:19.364, 

EDVALDO PEREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 12.552, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS - OAB:18763-A, LANES PEREIRA DA SILVA - OAB:10.714, 

LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - OAB:20.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, notadamente quanto à 

determinação de fl. 22, sob pena de extinção, conforme preconiza o art. 

485, III, do CPC.

Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda a e a 

administradora judicial para se pronunciarem no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias.

Na sequência, vista ao Ministério Público.

Após, certifique-se e conclusos

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1123729 Nr: 20340-97.2016.811.0041

 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: ROGÉRIO DA SILVA FRISO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

pormenorizado do crédito ora pleiteado, atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (09/04/2015), conforme artigo 9º, II, da Lei n° 

11.101/2005.

Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda para se 

manifestar, também em 05 (cinco) dias.

Na sequência, intime-se o administrador judicial, para em igual prazo, emitir 

seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152682 Nr: 32924-02.2016.811.0041

 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: LINDOMAR PEREIRA DE SOUZA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Considerando a manifestação da administradora judicial de fls. 133/135, 

intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

pormenorizado do crédito ora pleiteado, atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (09/04/2015), conforme artigo 9º, II, da Lei n°. 

11.101/2005.

Consigno, ainda, que é dever da parte autora apresentar o cálculo do 

crédito pleiteado nos termos do art. 9º da LRF, não havendo que se 

responsabilizar a administradora judicial em caso de custas para emissão 

da certidão de crédito devidamente atualizada até a data do pedido de 

recuperação judicial.

Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda para se 

manifestar, também em 05 (cinco) dias.

Na sequência, intime-se o administrador judicial para, em igual prazo, emitir 

seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.
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Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206480 Nr: 7016-06.2017.811.0041

 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: EBILLY ROCHA SOUZA COSTA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, pronunciar-se quanto às 

petições de fls. 21/22 e 24/25.

Com a manifestação, vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 343084 Nr: 13507-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DE CURSOS DE CUIABÁ LTDA - ME, ESCOLA DE 

ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA- EPP, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATOGROSSENSE 

LTDA, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO DE MATO GROSSO 

LTDA, ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DE MATO GROSSO LTDA, Expert 

Contabilidade, Assessoria, Auditoria e Perícia Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Rodrigues dos Santos, Valdete 

Aparecida Borges Pegorari, ITAÚ UNIBANCO, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. - BICBANCO S/A, 

TELEFONICA BRASIL S.A, SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE 

ENSINO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ATHOS ARAMIS PINTO GUEDES, 

MARCELO ALONSO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, Marcos Jose Martins 

Fernandes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - 

OAB:14.559, DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:313.863/SP, FLAVIO JOSE 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR, 

JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JOSÉ CARLOS 

MENEGATTI - OAB:12029/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, MARCELO 

RAYES - OAB:141541/SP, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, 

MARINA SILVIA DE SOUZA - OAB:3516/MT, NARA RUBIA ALVES DE 

RESENDE - OAB:25640/PR, NILZA APARECIDA SACOMAN B. DE LIMA - 

OAB:38.418-A/PR, OMAR MOHAMAD SALEH - OAB:266486/SP, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VALTER COUTINHO 

SCARDUA - OAB:7320/MT, YVAN AYRES DA SILVA - OAB:3421/MT

 Vistos. Fls. 5988.

Ante os fatos articulados pela interessada/credora Caixa Econômica 

Federal nas petições de fls. 5971, 5979 e 5985, bem assim o teor da 

certidão de fl. 5972, em juízo diferido reconheço a tempestividade das 

contrarrazões recursais de fls. 5977/5979 e 5983/5984.

No mais, uma vez certificado quanto ao decurso de prazo para 

contrarrazoar os recursos interpostos, cumpra-se a parte final da decisão 

de fl. 5888, com remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Às providências. Administrador judicial (MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES); Advogada NILZA APARECIDA SACOMAN B. DE LIMA 

(Carlos Roberto Rodrigues dos Santos); advogado MARCO ANTONIO 

LORGA (Valdete Aparecida Borges Pegorari); advogado MARCELO 

RAYES (BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. - BICBANCO S/A); 

advogados OMAR MOHAMAD SALEH e DIOGO SAIA TAPIAS 

(TELEFONICA BRASIL S.A); advogado MARIO CARDI FILHO (ITAÚ 

UNIBANCO); advogado JORGE AMADIO FERNANDES LIMA e JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA (CAIXA ECONOMICA FEDERAL);

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 110665 Nr: 18040-41.2002.811.0041

 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: FRIGOVERDI S/A, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA DE FRANÇA, REGINALDO 

DELGADO MEDEIROS, JOSÉ RICARDO CARDOSO PEREIRA, DJALMA 

GUEDES MOURA, RAIMUNDO ALVES DE SOUZA, LUIZ PEREIRA, BANCO 

DO BRASIL S/A, EDILSON PEREIRA GAMA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, HELIO LUIZ GARCIA - OAB:3613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 5.1) Com a manifestação da Síndica, conclusos para deliberações.6) Para 

fins de esclarecimento aos credores que manifestaram às fls. 

17.158/17.161, para indicar o valor de seus créditos, consigno que, 

segundo a Síndica (fls. 17.192/17.193), o QUADRO GERAL DE CREDORES 

será elaborado e apresentado no prazo estabelecido pelo Juízo.7) 

Determino que a ASSESSORIA DO JUÍZO proceda ao cadastramento do 

advogado do BANCO DO BRASIL S/A, Dr. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

(OAB/MT n.º 14.258-A), conforme requerido.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1078553 Nr: 577-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, BANCO 

BRADESCO S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 

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

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

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

- OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.1) Diante do exposto, com fulcro no art. 58, da Lei n. 11.101/05, 

HOMOLOGO O PLANO E CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL à NEVA 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, destacando-se o seu 

cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, bem como na 

forma no PLANO DE RECUPERAÇÃO e PROPOSTAS MODIFICATIVAS (fls. 

418/574 – vol. 03), aprovados em assembleia, com as observações 

relativas às cláusulas declaradas nulas e ineficazes nesta decisão, 

dispensando, por ora, a apresentação da certidão negativa de débitos 

fiscais, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como 

consignado no plano, será o dia 25 do mês seguinte a da publicação da 

presente decisão, conforme estabelecido no plano.8.2) O cumprimento 

das obrigações estabelecidas no plano dar-se-á diretamente aos 

credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo.8.3) Em virtude do 

controle de legalidade, RETIFICO as premissas 04, 05 e 06 referente à 

NOVAÇÃO, de modo que com a aprovação do plano sejam extintas 

apenas contra a recuperanda, não atingindo os direitos creditícios que os 

credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados 
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de regresso, bem como TORNO INEFICAZ a previsão para supressão de 

todas as garantias, sem consignar a necessidade do consentimento do 

seu titular.8.4) DECLARO NULA a Premissa 08 para determinação de Nova 

Assembleia no caso de Descumprimento do plano (art. 61, §1º da Lei 

11.101/05) – Premissa 7, sendo possível, apenas, eventual pleito de 

modificação do plano, que haverá de ser submetido ao crivo da 

assembleia de credores, antes do encerramento por sentença do 

processo recuperacional.8.5) DECLARO INEFICAZ a previsão ampla e 

genérica de alteração societária descrita na Premissa 9, cuja eficácia está 

condicionada à submissão aos credores, ao Administrador Judicial e ao 

Juízo.8.6) Em virtude do disposto no art. 59, da Lei 11.101/05, RETIFICO 

PARCIALMENTE a Premissa 11, para o fim de determinar que a baixa dos a 

expedição de ofícios aos órgãos competentes para que providenciem a 

baixa dos protestos e retirada do nome da recuperanda dos cadastros de 

inadimplentes,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1026647 Nr: 35131-08.2015.811.0041

 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: ALEXA AYOUB MALUF & MALUF LTDA. M.E., 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, ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - 

OAB:10464/MT

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

 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 para atuar junto ao presente feito, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1080794 Nr: 1949-94.2016.811.0041

 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: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

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

BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR, LÁZARO QUEIROZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 240, e devolvo o prazo de 15 dias úteis para 

eventual interposição de recurso, a contar da intimação desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1043976 Nr: 43457-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

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

OAB:684-COREC, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 

3.150-A

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

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

OAB:7187/MT

 Visto.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, requerer o 

que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079458 Nr: 1175-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CLAUDINO FERREIRA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

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

 Visto.

JOÃO CLAUDINO FERREIRA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a falência de SUPERMERCADO MODELO 

LTDA (CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

32.299,67, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/25).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 32/34).

Parecer do Ministério Público (fls. 38/39).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 32.299,67, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001248-43.2014.5.23.0002.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado e a 

devida atualização, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de JOÃO CLAUDINO FERREIRA, no quadro de 

credores da falida, no valor de R$ 32.299,67, classificado como 

extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 825580 Nr: 31576-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA., BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A, CAIEIRA NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA, CAIADO PNEUS LTDA, TECNOESTE MAQUINAS 

E EQUIPAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S/A, OI S/A, JOSÉ 

FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:OAB/MT 

7.202, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A, ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - OAB:13.654, 

ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, AUGUSTO MARIO 

VIEIRA NETO - OAB:15.948/MT, CARLOS A. J. MARQUES - 

OAB:OAB/MS 4862, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A, LEONARDO 

BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT, LUCIANO BENETTI 

TIMM - OAB:170.628-A/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354406, 

ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621/SP

 1.Considerando a manifestação da recuperanda (fl. 2.899) quanto ao 

petitório de fl. 2.613, intime-se o administrador judicial para se pronunciar 

no prazo de 05 (cinco) dias, oportunidade em que também deverá emitir 

parecer a respeito da petição de fls. 2.637/2.638(...).2.Intimem-se a 

recuperanda, os credores e demais interessados para tomarem ciência 
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acerca dos relatórios de atividades acostados às fls. 2.690/2.798, 

2.801/2.897, 2.913/2.986, 2.990/2.995, 3.000/3.079, 3.080/3.148 e 

3.149/3.208(...)Determino, ainda, que a recuperanda, com o auxílio do 

administrador judicial, promova as diligências necessárias, com vistas a 

localizar quaisquer informações a respeito daqueles credores não 

encontrados, para que os pagamentos futuros sejam realizados 

diretamente a eles, cujos atos devem ser comprovados nos autos em 15 

(quinze) dias. Essa medida visa cessar os pagamentos realizados através 

de depósitos judiciais nestes autos, a fim de evitar embaraços e tumulto 

desnecessários, tal qual este juízo tem enfrentado em processos da 

mesma natureza sob sua condução.3.À fl. 2.911, a União requer seja 

suscitado conflito negativo de competência entre este juízo e o da 4ª Vara 

do Trabalho de Cuiabá/MT, tendo em vista o teor da decisão de fls. 

2.596/2.597, de 09.02.2018, por meio da qual não foi acolhido o pedido de 

habilitação de crédito tributário executado nos autos n° 

0000955-67.2014.5.23.0004, em trâmite na justiça laboral. Entendo ser o 

caso de indeferimento do pedido formulado pela União, uma vez não foram 

preenchidos os requisitos do artigo 66 do Código de Processo Civil, já que 

não há nos autos documentos que comprovem o declínio da competência 

pelo juízo laboral a este juízo, tendo a União apenas apresentado certidão 

de crédito para habilitação de numerário neste processo de recuperação 

judicial (fl. 2.595), nada mais comprovando.No mais(...).4.No tocante ao 

expediente de fl. 2.912, remetido pela 1ª Vara do Trabalho de Tangará da 

Serra/MT, observo que já fora encaminhada resposta através do ofício de 

fl. 2.904(...). 5.Defiro(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 895177 Nr: 26633-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA TANAKINHA EIRLI-EPP - LTDA, 

SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Os autos vieram-me conclusos para análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO às fls. 

1639/1645 (vol. 09), e pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) às fls. 

2349/2361 (vol. 12), em face da decisão que ao homologar o plano de 

recuperação judicial das recuperandas afastou a exigência de 

apresentação das CND’s, requerendo então, o acolhimento dos embargos 

para que sejam conferidos aos mesmos efeitos infringentes para o fim de 

exigir das devedoras a apresentação das certidões de regularidade fiscal.

Compulsando os autos, verifico que o ESTADO DE MATO GROSSO 

acostou aos autos complemento a petição do referido recurso como 

determinado na decisão de fls. 1774/1775.

 Considerando que os embargos de declaração opostos pelo Estado de 

Mato Grosso às fls. 1639/1653, e complementados às fls. 2221/228, visam 

obter efeitos infringentes, intime-se a recuperanda para, querendo, 

apresente complementação às suas contrarrazões, no prazo de 05 dias 

úteis.

Após, conclusos para deliberações, ocasião em que serão analisados os 

embargos do ESTADO DE MATO GROSSO e da UNIÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206822 Nr: 7324-42.2017.811.0041

 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: MARCOS SOARES DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA MARQUES 

QUINELLATO - OAB:17.406/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 24/25, cabendo à Secretaria promover as 

anotações necessárias.

Em seguida, colha-se parecer do Ministério Público.

Após, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1247795 Nr: 20454-02.2017.811.0041

 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: MARIA QUITÉRIA DA SILVA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para se pronunciar nos autos em 05 (cinco) dias.

Com a manifestação, intime-se a administradora judicial para emitir parecer 

em igual prazo.

Após, colha-se parecer do Ministério Público.

Com o retorno, conclusos.

 Às providências.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 383039 Nr: 18664-61.2009.811.0041

 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: EROTILDES CORDEIRO FERREIRA, RONIMARCIO NAVES

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

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6228

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

OAB:11.800/MT

 Vistos.

Trata-se de Habilitação de Crédito proposta por Erotildes Cordeiro Ferreira, 

objetivando a inclusão de seu crédito na lista de credores da falida Trese 

Construtora e Incorporadora Ltda.

O presente feito foi julgado em 25/08/2015, conforme sentença de 

fls.123/125.

A falida, às fls. 127/128, requereu a devolução do prazo recursal, 

informado a impossibilidade de vista dos autos, visto que o mesmo 

encontrava-se em carga para a Corregedoria Geral de Justiça de Mato 

Grosso desde 02/09/2015.

Em cumprimento à decisão de fl. 135 a Secretaria certificou que o 

presente feito esteve em carga à Egrégia Corregedoria pelo período de 

02/09/2015 a 16/09/2015.

Diante de tal fato e por assistir razão à falida, devolvo o prazo recursal às 

partes, o qual deverá ser contado à partir da publicação da presente.

Não havendo manifestação, certifique-se quanto ao trânsito em julgado da 

sentença de fls. 123/125 e arquivem-se os autos mediante a adoção das 

baixas e anotações necessárias.
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Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 748826 Nr: 465-83.2012.811.0041

 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: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIDUS EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA SALCI GARCIA - 

OAB:MT - 14653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Falência proposta por Betunel Indústria e Comércio 

Ltda., em face de Solidus Empreendimentos e Construções Ltda. – EPP.

Como o feito é fundamentado no art. 94 da LRF e ainda se encontra na 

fase instrutória, data vênia, não há falar-se em presença de administrador 

judicial, portanto, renove-se a remessa do presente feito e de seu apenso 

ao Ministério Público, a fim de colher-se o judicioso parecer.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1071553 Nr: 56077-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLIDUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7322-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA 

- OAB:64585/RJ, MAURICIO GUTERRES ROCHA - OAB:128524/RJ

 Vistos

 Vista ao Ministério Público, nos termos da decisão proferida nos autos 

código 748826.

Às providências.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1295396 Nr: 6813-10.2018.811.0041

 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: JEFFERSON SILVA DE ASSUMÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇAO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO BALLEN - 

OAB:4994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de Habilitação de Crédito formulado por Jefferson Silva 

de Assunção objetivando a inclusão de seu crédito na lista de credores da 

recuperação judicial da VMR Comercio de Materiais para Construção Ltda. 

ME.

Considerando que houve declínio da competência da Recuperação Judicial 

em favor do juízo da Comarca de Várzea Grande/MT, remetam-se estes 

autos àquela unidade jurisdicional, ante a total relação de interdependência 

com o processo recuperacional.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1053545 Nr: 48156-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI DIESEL LTDA

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

OAB:9.237/MT, LUCIANA SEZANOWKI - OAB:25.276/PR, NATHÁLIA 

KOWALSKI FONTANA - OAB:44.056/PR, Stephany Mary Ferreira 

Regis da Silva - OAB:53612 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2973-B/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Vistos.

Expeça-se alvará judicial em favor de S M da Costa Junior-ME, nos termos 

da petição de fl. 83.

No mais, diante do trânsito em julgado certificado à fl. 81, nada sendo 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1308527 Nr: 10502-62.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDS INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA, Assis e 

Brandão Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS SYSTEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO ANTUNES BRANDÃO NETO 

- OAB:9490-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o não cumprimento da decisão de fls. 183, impulsionando 

os autos, intimo o administrador judicial para que no prazo de 05 dias úteis 

venha se manifestar nos autos.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010470-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA (AUTOR(A))

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACLEIDE ROCHA DE SOUZA (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1010470-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JESSIKA GONCALVES DE 

MIRANDA RÉU: MACLEIDE ROCHA DE SOUZA Termo em anexo 

Deliberações em audiência: "Vistos. 1.Diante do ocorrido redesigno a 
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audiência de Justificação para o dia 08/11/2018 às 13h30min. 2.Intime-se a 

parte autora através de seu advogado para o ato, que deverá apresentar 

as testemunhas. 3. Cite-se e intime-se a ré".

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020403-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS FILHO (ADVOGADO(A))

INGO GERALDO GUNTHER (AUTOR(A))

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON (ADVOGADO(A))

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALFREDO LEMES DA COSTA (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos em correição ordinária. 

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar, 

proposta por INGO GERALDO GUNTHER, contra inicialmente ALFREDO DE 

TAL, posteriormente identificado como ALFREDO LEMES DA COSTA, 

tendo por objeto dois lotes localizados na Rua 24 de Agosto, nº. 46, Bairro 

Jardim Califórnia/MT, nesta Capital, com área total de 1.597,386m², por 

força de aquisição da Sra. Benedita de Campos e do Sr. Otávio Lemos da 

Costa em 19/07/1990. Com a inicial vieram os documentos de Id. 3721134 

a 3721137 e id. 3721139; 3721145; 3721146 e 3721149. Foi designada 

audiência de justificação que se realizou conforme Id. 8226416. A liminar 

foi deferida conforme Id. 8852412. O réu ofertou sua contestação 

conforme Id. 9277382, em que requereu o indeferimento da inicial por 

ausência de demonstração de posse. No mérito pugnou pela 

improcedência dos pedidos formulados na inicial, bem como formulou 

pedido de proteção possessória em seu favor com a concessão de 

liminar. Informou na petição de id. 9328318 a interposição do recurso de 

agravo de instrumento 1008149-92.2017.8.11.0000, juntando cópia das 

razões recursais. Novamente o réu Alfredo Lemes da Costa apresentou 

sua contestação sob Id. 93288323. O réu informou a interposição do 

recurso de agravos de instrumento 10004711-89.2018.8.11.0000, 

conforme Id. 11453971 a 11453984. Foi juntado aos autos decisão 

proferida no recurso de agravo de instrumento supramencionado, sob Id. 

9471493, em que foi indeferida a tutela de urgência pretendida. Na decisão 

de Id. 9664623, foi indeferida a liminar pretendida pelo réu em sede de 

contestação. Foi acostado aos autos a decisão proferida no agravo de 

instrumento que negou provimento ao recurso, conforme id. 10216715. O 

autor foi intimado conforme Id. 10739556, a impugnar a contestação e 

providenciar o cumprimento do mandado expedido. O autor requereu a 

devolução do prazo para impugnar a contestação pois não teria sido 

intimado conforme Id. 11588853. O autor foi intimado a regularizar a 

representação processual conforme Id. 11323045. O autor juntou 

regularizou a representação processual conforme Id. 12304938 e 

123049646. Os autos vieram conclusos. Saneamento Havendo questão 

preliminar, passo a sua análise, nos termos do artigo 357, I do CPC. Do 

pedido de devolução de prazo A parte autora requereu, conforme petição 

de Id. 11588853, por não ter sido intimado o advogado que detinha 

procuração nos autos, mas tão somente daquela que estava a peticionar. 

Não é caso de deferimento, uma vez que a parte não pode valer-se de 

nulidade a que deu causa, nos termos do artigo 276 do CPC: Art. 276. 

Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a 

decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. 

Acerca das intimações, deveria o advogado ter se habilitado nos autos, 

nos termos do artigo 21 da Resolução 03-TJMT/TP de 12 de Abril de 2018 

que regulamenta o PJE no Poder Judiciário de Mato Grosso, que assim 

dispõe: Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado 

deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, 

exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. Indefiro, 

portanto, o pedido de devolução do prazo formulado pela parte autora, 

uma vez que a parte não pode valer-se de nulidade a que deu causa ao 

não se habilitar como deveria o artigo 21 da Resolução 03/TJMT/TP. Do 

pedido de indeferimento da inicial O réu suscitou preliminar pela extinção 

do feito ante a ausência de interesse da parte autora, sob o fundamento 

que a parte autora não demonstrou o exercício da posse sobre o imóvel. 

Ocorre que, apesar de suscitada em sede de preliminar, tal alegação se 

confunde com o mérito, e não se trata efetivamente de questão a ser 

analisada antes do mérito, tal como determina o caput do artigo 337 do 

CPC: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: No caso 

dos autos, pretende a parte analisar o mérito, qual seja declarar a 

inexistência de posse da autora, em sede de preliminar, o que é 

inadequado, pois a posse é o cerne da questão, pelo que REJEITO tal 

preliminar. Dos pontos controvertidos Ultrapassadas as questões 

preliminares, passo a fixar os pontos controvertidos e determinar a 

produção de provas que ainda serão produzidas. 1. Como se trata de 

oposição à ação possessória e posse é fato, bem como o ônus de 

comprová-la recai sobre o autor e sobre o réu por ter formulado o pedido 

contraposto de proteção possessória, fixo os pontos controvertidos sobre 

os quais incidirão a prova: b) a origem da POSSE do demandante e do 

demandado sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo de exercício; c) 

se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do suposto esbulho; 

d) quando e de que forma se deu o suposto esbulho alegado. e) a 

existência ou não de benfeitorias e quem as construiu; 2. Para elucidar os 

pontos controvertidos acima, defiro a produção de prova testemunhal e 

depoimentos pessoais. 3. Designo audiência de instrução para o dia 

26/11/2018 às 14h30min. 4. INTIME-SE as partes, para no prazo de 05 dias 

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

do CPC, INTIME-SE as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC. 5. Ressalto que cabe aos patronos das 

partes intimar as testemunhas para comparecer ao ato processual, nos 

termos do artigo 455 do CPC. À SECRETARIA determino: 6. Expeça-se 

mandado de reintegração de posse em favor da parte autora, sendo que 

autorizo desde logo o reforço policial e ordem de arrombamento, devendo 

o oficial de justiça certificar quanto à sua necessidade, tendo em vista a 

alegação de descumprimento pela parte autora conforme Id. 11589006. 7. 

Decorrido o prazo de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os 

autos conclusos. 8. INTIME-SE, pessoalmente a autora e 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. Cuiabá, 18 de julho de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 725076 Nr: 20770-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO BENTO DE SOUZA, MARIA JOSÉ DE SOUZA, 

NATALIA DA COSTA SOUSA, MIGUEL BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA MALPICI DA SILVA FILHO, 

NILSON BENEDITO FIGNER DE LUNA, STELLA MARIS MALPICI LUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RUBENS DE AMORIM - 

OAB:3785/MT, MARIZA ÁVILA ÁLVARES - OAB:13500, OSMAR 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:12.743/MT, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12743, WELINGTON JEORGE BUENO - OAB:12146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNILSON ZANARDINI 

MENEZES - OAB:16.313-OAB/MT, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - 

OAB:6950-O, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950/MT, 

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - OAB:14877 MT, RAFAELA 

KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:

 CERTIFICO que, REENVIO A IMPRENSA A MATÉRIA, UMA VEZ QUE FORA 

ENCAMINHADA AS PARTES E NÃO ESPECIFICAMENTE, A PARTE RÉ, e 

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 tomar ciência do 

despacho/decisão abaixo transcrito: Requerida a habilitação pelos 

herdeiros (fls. 448/455), nos termos do art. 690 do CPC, INTIMO, via DJE, 

os réus para se manifestarem quanto ao pedido, em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 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
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 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

 Código 375880

Vistos.

Por motivo de foro íntimo (art. 145, §1º do CPC) declaro-me suspeito para 

processar e julgar este feito.

Ressalto, que o aludido dispositivo legal - art. 145, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015 -, em vigor desde 18.03.2016, gerou a revogação 

da Resolução nº 82/2009-CNJ, conforme decisão plenária do Conselho 

Nacional de Justiça de 30.8.2016. No mesmo sentido, houve declaração de 

perda superveniente da ADI 4260/DF, com a consequente extinção da 

mesma sem julgamento. Destarte, desnecessário eventual comunicação 

e/ou exposição das razões da aludida suspeição, conforme expresso no 

dispositivo legal.

Cumpra-se, o disposto no Art. 347 da CNGC .

 Por fim, remetam-se, imediatamente, os autos ao meu substituto legal.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 1º de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032629-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVIANHE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032629-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIVIANHE DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, 

destaco que sou conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que 

pugna quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo 

quanto ao seguro DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser 

postulado. No entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia 

necessária, passando a acompanhar a corrente que defende o 

esgotamento da via administrativa, com a consequente caracterização de 

resistência à pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação 

do Poder Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, 

apresentar cópia do prévio requerimento administrativo do direito 

postulado em juízo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente 

entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª 

Câm. Cível, julgado em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. 

Cível, julgado em 22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, 

certifique o necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. 

Intime-se. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032665-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABERALDO DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

KENNETH METELO ANTUNES (EXECUTADO)

VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARCIO GONCALO METELO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032665-19.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: VASCULAR COMERCIO DE 

PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME, MARCIO GONCALO METELO DE 

ALMEIDA, KENNETH METELO ANTUNES, ABERALDO DUARTE JUNIOR, 

MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE Vistos etc. Não 

verifico nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas 

processuais. Assim sendo, intime-se o exequente para que providencie a 

juntada do recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023112-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

AMF CAFETERIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023112-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMF CAFETERIA LTDA - ME RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Não verifico nos autos pedido de concessão 

dos benefícios da gratuidade de justiça nem o respectivo comprovante de 

recolhimento das custas processuais (custas judiciais e taxa judiciária). 

Assim, comprove a parte autora o recolhimento das custas processuais 

devidas, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito e cancelamento da distribuição. Sem prejuízo, atendida a 

determinação acima, manifeste-se a parte autora acerca da possível 

decadência da sua pretensão renovatória, querendo, no mesmo prazo 

supra alinhado, sob pena de extinção do processo com resolução de 

mérito. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013974-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS (ADVOGADO(A))

BALTAZAR ULRICH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DO 4º SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ (RÉU)

MARCOS DA SILVA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013974-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BALTAZAR ULRICH RÉU: MARCOS DA SILVA OLIVEIRA, CARTÓRIO DO 

4º SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ Vistos etc. Intime-se a parte autora 

para trazer aos autos a qualificação da parte requerida nos termos do art. 

319, II, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, especificamente o CPF. 

Após, proceda a Secretaria deste Juízo com a retificação do polo passivo 

da demanda, fazendo constar a pessoa da Tabeliã e não o Cartório de 

Protestos – 4º Ofício de Cuiabá/MT. Por fim, remetam-me os autos 

conclusos para a designação da audiência de conciliação nos termos do 

art. 334, do CPC. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030315-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 

(AUTOR(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO C. COSTA EIRELI - ME (RECONVINDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030315-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 

RECONVINDO: RICARDO C. COSTA EIRELI - ME Vistos. Emende a parte 

autora a sua petição inicial, comprovando a inexistência de aceite e/ou de 

aval na malsinada duplicata e esclarecendo a este Juízo se a Caixa 

Econômica Federal agiu por força de endosso mandato ou endosso 

translativo, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da liminar almejada. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027742-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

LETICIA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HR SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027742-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE RÉU: HR SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI - EPP Vistos etc. 

Em que pesem as justificativas lançadas pelo requerente para obter o 

benefício da gratuidade da justiça, entendo que os documentos que 

acompanham a inicial não são suficientes para comprovar sua 

hipossuficiência, já que a declaração de pobreza é relativa e deverá ser 

analisada pelo juízo, levando em conta a situação fática disposta nos 

autos. Além disso, verifico que se trata de Pessoa Jurídica constituída sob 

a forma de “associação”, sendo certo que cabe aos seus associados o 

rateio das despesas oriundas do ajuizamento de ação que envolva os 

seus interesses. Assim sendo, nos termos do art. 99 §3º do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende sua inicial, comprovando o preenchimento dos referidos 

pressupostos, sob pena de indeferimento do benefício pretendido, ou 

então realize o recolhimento das custas e taxas judiciais. Às providências. 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010600-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ROSEANE SOUZA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca do Cálculo da 

Contadoria de Id. 13276611, postulando o que entender de direito. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013741-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRESSA DE SOUZA DAVID (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, procederem à juntada de 

eventual petição em anexo (Interposição de Recurso de Apelação), tendo 

em vista, que a petição juntada aos autos - Id. 15237605 - não veio 

acompanhada do(s) eventuais anexo(s), bem como, no mesmo prazo, 

manifestar acerca da petição da Parte Requerida - Id. 15630154 - 

requerendo o que entende de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1016064-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE VICENTINI (AUTOR(A))

ANA MARCIA SOARES MODESTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER PAGLIUCA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016064-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELENICE VICENTINI RÉU: HELDER PAGLIUCA Vistos etc. Verifico nos autos 

que não houve o retorno do aviso de recebimento. O autor compareceu 

nos autos requerendo a citação por oficial de justiça (id. 15359646). Desta 

feita, designo a audiência de conciliação para o dia 10.12.2018, às 11:30 

horas, que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se o requerente, 

bem como cite-se e intime-se o réu “por oficial de justiça, com as mesmas 

considerações da decisão de id. 13827406. Às providências. Intimem-se. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031326-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS MORAIS DA COSTA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031326-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILAS MORAIS DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

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

14.12.2018, às 10:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002424-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))
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JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

KELBY GONCALVES MARTINEZ (AUTOR(A))

ALEXANDRE PERES DO PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDEMAR LUIZ TONIAL (RÉU)

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - 

ME (RÉU)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TMS CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

 

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

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

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

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

Averbação a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031972-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

LOUCIVAN MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYAM INFINITY COMERCIO DE VESTUARIO LTDA -ME - ME (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar a PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao Recurso de 

Apelação apresentado pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029557-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MICHAEL ALEXANDER SHAW WALKER (REQUERENTE)

KATIUCE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE 

VEICULOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1029557-79.2018.8.11.0041 Vistos, Apesar de não estar 

completamente convencido, defiro a emenda à inicial e concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, nos termos do art. 98 

do NCPC. Designo audiência de conciliação para o dia 04.12.2018 às 08:00 

horas, que será realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Menders, 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 NCPC. Cite-se e intime-se o réu para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

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 art. 334, § 8º do NCPC. 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 NCPC. 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 NCPC. 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, prazo em que 

deverá também complementar as informações de sua peça inicial, 

informando seu endereço eletrônico e da ré. Intimem-se todos. Cuiabá 21 

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

Documento assinado digitalmente conforme previsto no art.205,§2 do 

CPC/15.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 732436 Nr: 28616-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYLVIA CONCEIÇÃO FERREIRA CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO DALVO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039

 Vistos.

Considerando a apresentação da cópia da certidão de óbito da autora 

Sylvia Conceição Ferreira Castelo Branco (fl. 125), e consoante determina 

o § 1º do art. 313, do CPC, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, pelo 

prazo de 06 (seis) meses, com o lançamento do respectivo código no 

sistema APOLO, nos termos do art. 689 do mesmo códex, para que seja 

procedida a necessária habilitação do espólio do autor ou dos herdeiros 

do de cujus, consoante determina o § 1º do art. 313 do CPC.

Sendo informado a existência de herdeiro ou abertura de inventário, 

intime-se os mesmos ou o inventariante para que manifestem interesse na 

sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 422253 Nr: 7319-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXCUSI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCKAL GROUP DO MARCOSUL 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Processo nº 7319-64.2010.811.0041

Cód: 422253

Vistos.

Para que se cumpra o pedido de fls. 143/153, necessário que a exequente 

traga aos autos CNPJ da requerida, sem este impossível se torna a 

pesquisa via Bacenjud.

Assim, intime-se a exequente para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, 

III, do CPC), colacionar o CNPJ da requerida.

Após, façam-me os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 765504 Nr: 18207-24.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MULLER, ILÓIDE AUGUSTA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A, YAGO PAELO PRATES - OAB:14638-E/MT

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

OAB:7.504/MT

 Vistos.

Leve a efeito a Secretaria deste Juízo as determinações contidas no 

despacho proferido no processo de execução n. 449547, em apenso, 

promovendo-se as anotações, certificações e retificações necessárias.

Após, conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945151 Nr: 57453-56.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE 

CAMPOS, VIVIANE CRISTINA ANDRADE DE FRANÇA, PAULO EDUARDO 

PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS, HERLON DJALMA BARROS 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE RESIDENCIAL SPE LTDA, PLAENGE 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 11.383

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

OAB:OAB/MT 3213

 ANTE O EXPOSTO, considerando toda a fundamentação fática e jurídica 

acima exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para:a) condenar as requeridas solidariamente ao 

pagamento de danos materiais, consistentes na venda do imóvel Edifícil 

Innovare apartamento 703, no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e 

cinco mil reais) devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a partir 

da data do efetivo prejuízo, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a 

partir da citação; b) condenar as requeridas solidariamente ao pagamento 

de danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao que tal 

valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação.Considerando que a autor decaiu 

da parte mínima condeno as requeridas ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base 

no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de Setembro de 2018Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 859775 Nr: 1583-26.2014.811.0041

 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: FRANCIELLI PIRES GONÇALVES, JOSILAINE MAZETTO, 

RICARDO OLIVEIRA SOUSA, VINICIUS HIDEKI KITAGAKI BISPO, TAMIRES 

RODRIGUES RAMALHO, WILSON PONCE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKAMBAL NUCLEO DE COMUNICAÇÃO, 

EVENTOS E EDITORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:17.688, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI - OAB:18894/OAB-MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta ação, 

extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do NCPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça, 

nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a IV, e 98, § 3º, do 

Novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos com anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932025 Nr: 50420-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELZIRA MARIA DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o andamento do feito, postulando o que de direito, 

sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 943153 Nr: 56415-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDAC, MARIA JOSE DE ARRUDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por MANARA ELISA DE 

ARRUDA COSTA, neste ato representada por sua genitora MARIA JOSÉ 

DE ARRUDA, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A.Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à requerida, 

mediante transferência para a conta a ser indicada, na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas pelo autor, bem como ao 

pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa 

na distribuição. Cuiabá, 28 de Setembro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 400200 Nr: 33064-80.2009.811.0041

 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: GILBERTO PEREIRA DE SOUZA

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

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

OAB:8.575/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 29/10/2018 (segunda-feira)

Horário: Das 08h00min às 10h00min (por ordem de chegada)

 Local: Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro – sala 08, em 

Cuiabá/MT. – Telefone: 2127-8022 (com Dr. Roberto G. Azevedo)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1037398 Nr: 40282-52.2015.811.0041

 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: VANKLEY ROZIMBO BELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Marcos G. Sucena Rasga.

Data: 23/10/2018

Horário: A partir das 08h00min – atendimento por ordem de chegada

Local: Av. das Flores, Instituto Jardim, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá, em 

frente ao CIOM, em Cuiabá/MT – tel: (65) 3365-0516

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 871766 Nr: 10885-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER HENRIQUE DO NASCIMENTO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO os pedidos da ação de 

cobrança de seguro obrigatório proposta por VALTER HENRIQUE DO 

NASCIMENTO, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT.Expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial.Custas 

pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, 

conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 28 de Setembro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873254 Nr: 12012-52.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EVERTON RABELO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL, 

SERASA EXPERIAN- CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT, LUCIANO ANDRE FRIZAO - OAB:8340-B, MARAIZA 

MARIA MARCON - OAB:12.444, MARIO BODNAR - OAB:3.526/MT, SANI 

CRISTINA GUIMARÃES - OAB:154.348/SP

 Cód. 873254

Vistos.

Diga o autor, em 10 (dez) dias, quanto aos documentos de fls. 242/254, 

bem como se insiste ou não na produção das provas pleiteadas à fl. 218.

Após, venham-me os autos conclusos, com urência por se tratar de 

processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá/MT., 24 de setembro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 30264 Nr: 7107-58.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY SONIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Profissionais Liberais Univ. do 

Brasil-APLUB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célia Regina Cursino Ferraz - 

OAB:3.020/MT, JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - OAB:3050-MT, MAILA 

ALETEA ZANATA CASSIANO OURIVES - OAB:6957 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU CERISARA - 

OAB:324/MT, JOSE DE MEDEIROS PACHECO - OAB:5689/RS, REGINA 

MORAES REGIUS - OAB:7.773/RS

 Processo nº 7107-58.2001.811.0041

Código 30264

Vistos

 Compulsando os autos verifico que por um lapso foi encaminhado os 

autos para a Contadoria, contudo já havia uma decisão determinado que a 

perícia contábil fosse realizada pela empresa Real Brasil Consultoria, em 

razão da complexidade dos cálculos.

 Pois bem.

Em que pese a alegação da exequente, suscitando uma possível 

preclusão da produção da referida prova m face a inércia da executada, 

extrai-se da certidão de fls. 880, que a intimação foi para que as partes se 

manifestassem acerca da proposta de honorários periciais e não para que 

fosse efetuado o seu pagamento.

Desta feita, considerando que as partes deixaram transcorrer “in albis” o 

prazo para manifestarem acerca da proposta de honorários apresentada 

pelo perito, homologo a proposta dos honorários periciais às fls. 877/879, 

determinando que o executado efetue o depósito dos referidos honorários 

periciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

Havendo o depósito, cumpra-se o já determinado na decisão de fls. 842, 

intimando-se o perito para dar início aos trabalhos.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721944 Nr: 17465-33.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA LIGT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor Pizzatto Materiais 

Elétricos LTDA., condenando a ré Mega Ligth Mateiriais Elétricos LTDA. no 

pagamento da dívida apontada na inicial, no valor de R$ 1.073,72 (um mil e 

setenta e três reais e setenta e dois centavos). sobre o qual deverão 

incidir juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

e correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento das 

Faturas, Notas Fiscais e Boletos que instruem a presente demanda. 

Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.P.R.I. Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo, observando o disposto no art. 611 

da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 24 de setembro de 2018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 911003 Nr: 37480-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISSAIRA YURI KOGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEM SAMIRA MACHADO, FRANCIS DE 
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ARRUDA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 16.777-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

ISSAIRA YURI ROGA em desfavor de SUELEM SAMIRA MACHADO E 

FRANCIS DE ARRUDA MACHADO, para declarar rescindida a locação e, is 

cons, inte decreto o despejo definitivo. Desnecessário a fixação de prazo 

para desocupação voluntária ou a expedição de mandado de despejo 

forçado (art. 65, da Lei n. 8245/91), pois o imóvel já foi restituído à 

autora.CONDENO as requeridas ao pagamento de todos os alugueis e 

taxas de condomínio vencidas e não pagas, desde abril/2014 a 

novembro/2014, corrigidos pelo INPC a partir data de vencimento dos 

alugueres, acrescidos de juros de 1%, como norte que o valor do aluguel 

de R$ 720,00 (três mil e cinquenta reais).CONDENO, ainda, os requeridos 

ao pagamento das seguintes verbas: 1) multa rescisória disposta na 

cláusula XVI, equivalente a 03 aluguéis vigentes ao tempo da infração, ou 

seja R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais).Determino que a 

requerida apresente os recibos de pagamento de água, luz e IPTU, 

correspondentes ao período de locação do imóvel, sob pena de inclusão 

no valor da dívida.Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima 

do pedido condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2° e parágrafo único do 

artigo 86 do Novo Código de Processo Civil, todavia, defiro-lhes os 

beneficios da justiça gratuita, suspendendo o pagamento da 

condenação.P.R.I. Após o trânsito em julgado, inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se, observando-se o disposto no art. 

611 da CNGC.Cuiabá, 24 de setembro de 2018.Luiz Octávio O Saboia 

RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 366517 Nr: 5153-93.2009.811.0041

 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: GERSON REDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254, VALDEVINO FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/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, recolher 

as custas referente à expedição da Certidão de Crédito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 921380 Nr: 44246-87.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON DO AMARAL CAVALCANTE

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373/MT, SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI - OAB:18879

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

inaugurais, para declarar indevido e inexistente o débito apontado nas 

faturas de 11/2013 no montante de R$ 799,80 (setecentos e noventa e 

nove reais e oitenta centavos) e 07/2012.Face a sucumbência recíproca 

das partes, e tendo como norte o disposto no art. 86 do CPC, condeno 

cada parte ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, 

bem como arbitro honorários advocatícios em prol dos procuradores da 

partes na monta de R$ 1.000,00 (um mil reais), face ao disposto no art. 85, 

§§ 2º e 8º do CPC, ao que ressalvo a condição de suspensão da 

exigibilidade dos aludidos valores face ao requerente, em função do que 

estabelece o art. 98, § 3o do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, arquivando-se e dando-se 

baixa.Cumpra-se.Cuiabá/MT., 24 de setembro de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 940220 Nr: 54697-74.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

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

OAB:OAB/MT 17.826/A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, torno 

definitiva a tutela antecipada concedida, ao que JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na proemial, ex vi do Art. artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, para declarar a rescisão do contrato 

entabulado entre as partes, bem como a inexistência do débito apontado 

de modo indevido pela requerida em razão do contrato entabulado entre as 

partes.Ante a sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento 

de 50% das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios a parte contrária no montante de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), na forma do que estabelecem os arts. 86 e 85, § 2º do 

CPC, vedada a compensação, na forma do § 14º do art. 85 do CPC.P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 e seus 

parágrafos da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de setembro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 790085 Nr: 44125-30.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIS VINICIUS MORACO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18.973/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para 

condenar o requerido condenar o requerido Eris Vinícius Moraco de Souza 

ao pagamento de dano material, no montante de R$ 9.479,62 (nove mil 

quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), 

corrigidos pelo INPC desde o desembolso do referido valor pelo autor, 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.Condeno a 

parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

atualizado, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo 

profissional, o lugar da prestação dos serviços e o tempo despendido, 

tudo com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de 

Processo Civil.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais e o estabelecido pelo art. 611 da 

CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 28 de setembro de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1328498 Nr: 15279-90.2018.811.0041

 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: ALESSANDRO JOSE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S/A

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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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.

 Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita formulada 

por pessoas que não preenchem os requisitos necessários para a 

concessão, bem como diante da disposição prevista na Constituição 

Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), 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 

última declaração de Imposto de Renda, 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.

Por fim, o presente feito foi distribuído por dependência aos autos de n. 

24914-66.2016.811.0041, código 1134591, desta feita, promova a 

Secretaria deste Juíz o respectivo apensamento.

 Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 376949 Nr: 12857-60.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN FRAGA DE CASTRO

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

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA 

CASTRO JUNIOR - OAB:20.937-O/MT

 Vistos.

Manifeste-se a parte exequente acerca da petição da parte executada de 

fls. 122-147, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 449547 Nr: 22479-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MULLER, ILÓIDE AUGUSTA MULLER, 

LAURO MULLER, CLARA MAZONETTO MANFIO MULLER

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

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, 

ressalvando apenas que a decisão recorrida foi proferida na ação de 

execução n. 22479-32.2010.811.0041 - 449547, a que esta apensa a 

ação de embargos à execução n. 18207-24.2012.811.0041 - 765504.

Consigno que a parte executada/agravante cumpriu, tempestivamente, 

com o disposto no § 2º do artigo 1.018 do Novo Código de Processo Civil.

A informação acima foi devidamente prestada à relatora do Agravo de 

Instrumento n. 1009732-78.2018.8.11.0000, a eminente Desa. Maria Helena 

Gargaglione Póvoas, em trâmite perante a Segunda Câmara de Direito 

Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através 

do Ofício n. 62/2018/GAB, expedido nesta data.

Promova a Secretaria deste Juízo o desentranhamento da petição de fls. 

264-265 deste processo n. 449547, juntando-a nos autos do processo n. 

765504, em apenso. Em seguida, renumerem-se as folhas subsequentes 

destes autos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 789195 Nr: 43195-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15191/MT, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MORAES VALENTE - 

OAB:21549

 Processo n. 43195-12.2012.811.0041

Código 789195

Vistos.

Defiro o pedido de penhora de fl. 116, sobre os bens móveis/veículos, de 

propriedade do executado ADEMAR DOS SANTOS, objeto da restrição via 

RENAJUD (fls.115), ao que determino a expedição do mandado de 

penhora e avaliação, no endereço indicado pelo mencionado sistema.

 Formalizada a penhora, intime-se o executado, conforme preceitua o 

artigo 841 e seguintes do CPC/2015, para apresentar eventual impugnação 

ao auto de penhora e avaliação no prazo de 10 (dez) dias, bem como 

registre-se a constrição no sistema RENAJUD, para os devidos fins legais 

e de direito.

 Decorrido prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

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

 Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Cuiabá, 24 de setembro de 2.018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 355948 Nr: 26368-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA LUIZA CREPALDI MESQUITA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641/O, THAÍS HELENA 

MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A exequente compareceu nos autos requerendo a dilação do prazo a 

dilação do prazo o cumprimento da determinação de fl.122, ao que 

concerne na averiguação da existência de bens imóveis em nome da 

executada junto aos cartórios registradores.

Verifico que o pedido, foi protocolado no dia 22.05.2018 “passados exatos 

04 (quatro) meses”, desta feita, intime-se o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 886415 Nr: 20840-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO M. MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Vistos etc.

Diante da modicidade do valor da execução e da considerável relação de 

veículos em nome da parte executada, especifique a parte exequente 

quais os veículos que pretende que recaia a penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081329 Nr: 2199-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHNEIDER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO F. 

SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Quanto ao pedido de citação por edital do requerido Ricardo Franco de 

Mello (fls.270), por ora, indefiro, uma vez que, com o advento do Novo 

CPC, a incerteza ou ignorância acerca do endereço da parte 

citanda/intimanda, será reconhecida somente depois de esgotada todos os 

meios de localização, inclusive, realizada busca junto às concessionárias 

prestadoras de serviço público (NCPC, 256, § 3º).

Desta feita, procedo com a pesquisa de endereço junto aos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço da 

ré.

Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias de 

serviços públicos oficiadas, expeçam-se os competentes mandados 

citatórios/intimatórios independentemente de conclusão.

Consigno que os mandados citatório/intimatório deverão ser expedidos 

somente no caso de serem constatados endereços diversos dos já 

diligenciados.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

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

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1073678 Nr: 56944-91.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHNEIDER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO F.SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Quanto ao pedido de citação por edital do requerido Ricardo Franco de 

Mello (fls.134), por ora, indefiro, uma vez que, com o advento do Novo 

CPC, a incerteza ou ignorância acerca do endereço da parte 

citanda/intimanda, será reconhecida somente depois de esgotada todos os 

meios de localização, inclusive, realizada busca junto às concessionárias 

prestadoras de serviço público (NCPC, 256, § 3º).

Desta feita, procedo com a pesquisa de endereço junto aos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, cujo resultado segue em anexo.

Sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas ou 

apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 

ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço da 

ré.

Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias de 

serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, retorne os autos conclusos para a 

designação da audiência de conciliação.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

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

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915085 Nr: 40225-68.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE SOARES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, UNIMED 

CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ CAMPOLY - 

OAB:105.186, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:OAB/MT 16943, MARIA CECÍLIA FEDERICI DE 

ALMEIDA BARROS - OAB:15.710, PAULO MEDEIROS MAGALHÃES 

GOMES - OAB:84344

 Processo nº 40225-68.2014.811.0041

Código 915085

 Vistos.

Considerando que a perícia ainda não foi realizada, suspendo por ora a 

audiência designada para o dia 2.10.2018.

No que tange a manifestação da requerida Unimed Seguro Saúde S/A (fls. 

316/321), acerca da inversão do ônus da prova, é válido registrar que no 

caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a 

distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, 

sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o 

Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando 

da necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real.

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça.

 Desta forma, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, e de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações.

Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pelas requeridas, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora.

Com efeito,

“(...)1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos 

autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6.No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 
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serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014)

Desta feita, indefiro o pedido de fls. 316/321.

Com exceção a audiência, cumpra-se incólume a decisão de fls. 285/287.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 712783 Nr: 7233-59.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON GONÇALVES DE SOUZA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1097651 Nr: 9555-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO MIRANDA SILVA RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915085 Nr: 40225-68.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE SOARES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, UNIMED 

CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ CAMPOLY - 

OAB:105.186, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:OAB/MT 16943, MARIA CECÍLIA FEDERICI DE 

ALMEIDA BARROS - OAB:15.710, PAULO MEDEIROS MAGALHÃES 

GOMES - OAB:84344

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes requerida 

Mapfre Vida S.A, intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o recolhimento do restante dos 

honorários periciais . Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 776012 Nr: 29296-44.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA V

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THELMA RIBEIRO DE AQUINO METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, impugnar a CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 947017 Nr: 58577-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA MARIA ARAUJO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, DAIENE CRISTINA DUARTE - OAB:19248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO RODRIGUES - 

OAB:4.340-B

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls. 

196/198. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1028206 Nr: 35901-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI APOLINÁRIO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 
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devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação , no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 421760 Nr: 7018-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LUIS DA SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647, HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - OAB:8328/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER EDUARDO DE 

ARRUDA CAMPOS - OAB:8890/MT

 Processo nº 7018-20.2010.811.00041

 Código 421760

Vistos.

De inicio quanto ao pedido expedição de oficio ao SERASA algumas 

ponderações merecem ser realizadas.

 Ab initio, é certo que o pleito em questão possui respaldo no que 

estabelece o art. 139, IV do CPC, que autoriza o magistrado a “determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

Nessa linha, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a 

satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do 

resultado na execução, exteriorizada, agora, de forma mais evidente e, 

inquestionavelmente, alargada pelo Código vigente, alcançando, inclusive, 

as obrigações de pagar quantia certa.

Efetuadas as aludidas ponderações, quanto ao pedido de expedição de 

oficio aos órgãos de proteção ao crédito, defiro, ao que determino:

a) A emissão de certidão do crédito atualizado do exequente para fins de 

protesto e/ou anotação de restrição junto aos órgãos de crédito (ex; 

SERASA, SPC), devendo o exequente providenciar a restrição e/ou o 

protesto do nome do executado por sua conta e risco.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 216554 Nr: 25268-77.2005.811.0041

 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): CARLINA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924, JULIANO TANNUS - OAB:6600/MS, LUIZ AUGUSTO 

PINHEIRO DE LACERDA - OAB:9498/MS, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO MIGUEIS 

JACOB - OAB:6.204/MT

 (...)Efetuadas as aludidas ponderações, quanto ao pedido de expedição 

de oficio aos órgãos de proteção ao crédito, defiro, ao que 

determino:a)Intime-se o executado para que em 15 (quinze) dias indique 

bens a penhora conforme requerido às fls. 246, sob pena de aplicação da 

multa prevista no art. 774, inc. V do CPC/15.b)A emissão de certidão do 

crédito atualizado do exequente para fins de protesto e/ou anotação de 

restrição junto aos órgãos de crédito (ex; SERASA, SPC), devendo o 

exequente providenciar a restrição e/ou o protesto do nome do executado 

por sua conta e risco. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 24 

de setembro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917613 Nr: 41816-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREAL SUL INDUSTRIA DE ALIMENTOS, CÁSSIA 

BRANDÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PIONEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA KAREN DA SILVA SEBA 

- OAB:15.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656, NAYARA KAREN DA SILVA SEBA - OAB:15.509/MT

 Processo n. 41816-65.2014.811.0041

Código 917613

Vistos.

Certifique-se a secretaria quanto ao decurso de prazo do despacho de fl. 

81, referente ao cumprimento de sentença.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de junho de 2018

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 791859 Nr: 45946-69.2012.811.0041

 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: GAFISA S/A - SPE 40 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Paulo Germanos - 

OAB:154.056/SP, WALTER JOSÉ DE BRITO MARINI - OAB:195.920/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8.874-B/MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 15714-O

 Vistos.

Intime-se o perito, para que no prazo de cinco dias, se manifeste acerca 

da contrapospota dos honorários periciais apresentada às fls. 2487/2488.

Com a resposta, intimem-se as partes.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se com Urgência por tratar-se de feito inserido 

na Meta 2/2018-CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 924486 Nr: 46149-60.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMARA ROSA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO BARROS DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

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

CGJ/MT e considerando o agendamento de nova data, impulsiono o feito, 

devendo ser as partes intimadas, por seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para tomarem ciência do reagendamento da data da perícia, 

com a Dra. Mairy Noce.

Data: 21/11/2018

Horário: 08hs

Local: CLÍNICA DA MULHER, sito Rua “G”, nº 10, bairro Miguel Sutil, 

Cuiabá-MT, nas imediações da TV Gazeta, onde deverão comparecer a 

requerente e os assistentes técnicos indicados pelas partes. Telefones 

para contato: 3052-3072, 3642-3020 e 9281-3137.

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 750912 Nr: 2653-49.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA MARTINS DE SOUZA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT 7670, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 778619 Nr: 32026-28.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANWAR VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:19.498/O, VICTOR HUGO VIDOTTI - OAB:11439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BOAVENTURA 

ZICA - OAB:OAB/MT 13.754-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 752069 Nr: 3876-37.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MARTINS MAHON

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, SELMA GESTAL PAES - OAB:183.956/SP

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

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 166245 Nr: 10648-70.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DA CRUZ AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BENEDITO GONÇALVES 

NETO - OAB:2842

 Processo nº 10648-70.1999.811.0041 Código 166245 Vistos. Quanto aos 

pedidos suspensão e bloqueio de documentos (CNH, e cartões) algumas 

ponderações merecem ser realizadas. Ab initio, é certo que o pleito em 

questão possui respaldo no que estabelece o art. 139, IV do CPC, que 

autoriza o magistrado a “determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária;” Nessa linha, a adoção de medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como 

instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, 

homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizada, agora, 

de forma mais evidente e, inquestionavelmente, alargada pelo Código 

vigente, alcançando, inclusive, as obrigações de pagar quantia certa. 

Portanto, não verifico qualquer dificuldade na situação em tela em 

determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado. 

Entendo, assim, que a providência pleiteada encontra-se em sintonia com 

o artigo 5º, LIV/CF88, ao que defiro o pedido em questão. Visando 

implementar a medida deferida nesta ocasião, determino: a) Oficie-se ao 

DETRAN-MT para que informe a este Juízo a existência de Carteira 

Nacional de Habilitação válida emitida em nome do executado, 

comunicando-lhe, ainda, a suspensão da mesma até ulterior determinação 

deste Juízo, devendo o referido aspecto ser inserido nos sistemas 

informatizados do órgão. Saliente-se, que em caso de inércia daquele 

órgão estadual, incorrerá em crime de desobediência o(a) responsável 

pela Gerência Jurídica daquele órgão; Ademais, expeça-se nova certidão 

de crédito, em consonância com os ditames do Provimento nº 

07/2007-CGJ. Às providências. Intime-se as partes. Cumpra-se.. Cuiabá, 

24 de setembro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1129977 Nr: 22999-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SARTORI

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891, MARCIA PANATO PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642, 

THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

– valor R$3.000,00 (três mil reais). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891270 Nr: 24054-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELVÉCIO CUNHA COSTA GAROFALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO JOSÉ ROSSI, FLAVIA ROSSI

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

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH WILLIAN VEIGA DO 

NASCIMENTO - OAB:20725/O, NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI 

- OAB:14913, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - OAB:15015-B/MT, NILO 

JOSÉ ROSSI - OAB:108.182/SP

 Vistos.

De inicio quanto ao pedido expedição de oficio ao SERASA algumas 

ponderações merecem ser realizadas.

 Ab initio, é certo que o pleito em questão possui respaldo no que 

estabelece o art. 139, IV do CPC, que autoriza o magistrado a “determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

Nessa linha, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a 

satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do 

resultado na execução, exteriorizada, agora, de forma mais evidente e, 

inquestionavelmente, alargada pelo Código vigente, alcançando, inclusive, 

as obrigações de pagar quantia certa.

Efetuadas as aludidas ponderações, quanto ao pedido de expedição de 

oficio aos órgãos de proteção ao crédito, defiro, ao que determino:
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a) A emissão de certidão do crédito atualizado do exequente para fins de 

protesto e/ou anotação de restrição junto aos órgãos de crédito (ex; 

SERASA, SPC), devendo o exequente providenciar a restrição e/ou o 

protesto do nome do executado por sua conta e risco.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1011515 Nr: 28210-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JULIO DE SOUZA

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

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

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 83656 Nr: 3816-89.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AFFONESCA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, 

WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à fl.897, referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que houve êxito 

parcial no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 898410 Nr: 28654-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARTINS TELESFORO COELHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, José Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A

 Cód. 898410

Vistos.

Certifique se houve ou não resposta aos ofícios de fls. 249/250, e em 

seguida intime-se o requerido para que manifeste quanto ao interesse na 

realização da prova pericial, tendo em vista o aduzido pela autora (fl. 

252/254).

Após, venham-me os autos conclusos, com urência por se tratar de 

processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá/MT., 01 de outubro de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1156557 Nr: 34506-37.2016.811.0041

 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: A. A. MORAES COMÉRCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA MERTALURGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB: 6.660/MT, para 

que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a esta 

secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916379 Nr: 41035-43.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA LUZ KALIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 916379

Vistos

 Ante a petição de fl. 125, redesigno a audiência de conciliação 

prejudicada para o dia 29 de novembro de 2018 às 15:00 horas, que será 

realizada na sala de audiência deste Juízo.

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

Cite-se e intime-se a parte ré no novo endereço informado (fls.117 e 

reiterado à fl. 126), 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).

Expeça-se nova carta precatória para de Alto Araguaia – MT, ao que o 

requerido deverá ser intimado a retirar a mesma, no prazo de 05 (cinco) 

dias, e comprovar a regular distribuição da mesma, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 288783 Nr: 9379-15.2007.811.0041

 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: MERCÊS PEREIRA DOURADO

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

TRABALHO MÉDICO, EDSON VIRGÍLIO MARTINS, LUCIA HELENA 

BARBOSA MARTINS, ERIK MARTINS, LUDMILLA MARTINS

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

OAB:

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

- OAB:10.133, ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - OAB:OAB/MT 

7.562, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A

 Vistos.

Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Consigno que a impugnada/agravante cumpriu o disposto no § 2º do artigo 

1.018 do Novo Código de Processo Civil somente em 24/09/2018.

Salienta-se, ainda, que a decisão que determinou a averbação foi 

proferida em 22/01/2018 às fls. 434-435.

A informação acima será devidamente prestada ao relator do Agravo de 

Instrumento n. 1010455-97.2018.8.11.0000, o eminente Des. Dirceu dos 

Santos, em trâmite perante a Segunda Câmara de Direito Privado do 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ademais, ciente da liminar recursal suspensiva, determino o aguardo do 

desfecho do referido recurso relativamente à ordem deste Juízo de 

averbação da existência desta ação na matrícula de imóvel que já não 

pertenceria mais ao Espólio, devendo ser levadas a efeito as outras 

determinações contidas na decisão de fls. 434-435 e no despacho de fl. 

496.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 344789 Nr: 14829-02.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMIR JOSÉ DAS NEVES, LUCIMAR FIGUEIREDO 

SAMPAIO DAS NEVES, LEONICE MOREIRA DA SILVA, MÁRIO LUIS D. 

SIGARINI, NILZA PEREIRA DOS SANTOS, NORMÉLIA GONÇALVES DE 

FIGUEIREDO, REGI APARECIDA DA SILVA, SEBASTIÃO EVANGELISTA, 

RONICLEI CESO FERNANDES, ROSIVAM BATISTA MARINHO, ROZIMEIRE 

NOGUEIRA DE CARVALHO

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

SAÚDE S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB:7.701 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS - 

OAB:27215/SP, NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713/SP

 Cód. 344789Vistos Indefiro os pedidos de fls. 829/830.Apesar dos 

requerentes serem 05 (cinco) e não 10 (dez), conforme constou-se de 

modo equivocado na decisão de fls. 827/828 é evidente a complexidade 

do trabalho a ser desenvolvido.Com relação aos custos, é certo que tal 

obrigação foi estabelecida na decisão saneadora de fls. 773/780, contra a 

qual não houve irresignação válida e tempestiva por parte do requerido.

(...)Desta forma, indefiro os pedidos de fls. 829/830. Intime-se o requerido 

a efetuar o depósito dos honorários periciais em 10 (dez) dias, sob pena 

de adoção de medidas coercitivas (bloqueio) e/ou aplicação analógica aos 

comandos estabelecidos nos arts. 231 e 232 do CC.Com o depósito 

deverá o perito ser intimado para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias, 

cumprindo-se, na sequência os demais comandos da decisão 

saneadora.Int.Às providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 01 de outubro de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 336275 Nr: 7098-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDO GUTIERREZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Restringindo-nos apenas à análise das medidas coercitivas 

verifica-se que o dispositivo não estabelece um rol de medidas, e 

tampouco exemplifica casos, permitindo e estimulando um exuberante 

leque criativo do magistrado, que deve estar preso, comprometido e 

sensível às peculiaridades da causa. Isso significa que deve haver um link 

necessário, lógico, razoável e proporcional de instrumento e fim, meio e 

resultado, respectivamente, entre a medida coercitiva e o cumprimento da 

ordem.” Efetuadas as aludidas ponderações, quanto ao pedido de 

expedição de oficio aos órgãos de proteção ao crédito, defiro, ao que 

determino:a)A emissão de certidão do crédito atualizado do exequente 

para fins de protesto e/ou anotação de restrição junto aos órgãos de 

crédito (ex; SERASA, SPC), devendo o exequente providenciar a restrição 

e/ou o protesto do nome do executado por sua conta e risco. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 330048 Nr: 2034-61.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANILDO BENECIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: juliana zafino isidoro ferreira 

mendes - OAB:12794-B, ROGÉRIA DE MELO - OAB:20.406-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Entendo, assim, que as providências pleiteadas encontram-se em 

sintonia com o artigo 5º, LIV/CF88, ao que defiro os pedidos em questão. 

Visando implementar as medidas deferidas nesta ocasião, 

determino:a)Oficie-se ao DETRAN-MT para que informe a este Juízo a 

existência de Carteira Nacional de Habilitação válida emitida em nome do 

executado, comunicando-lhe, ainda, a suspensão da mesma até ulterior 

determinação deste Juízo, devendo o referido aspecto ser inserido nos 

sistemas informatizados do órgão. Saliente-se, que em caso de inércia 

daquele órgão estadual, incorrerá em crime de desobediência o(a) 

responsável pela Gerência Jurídica daquele órgão;b)Oficie-se ao Banco 

Central para que informe a este Juízo a existência de cartões de crédito 

válidos emitidos pelas instituições financeiras fiscalizadas pelo referido 

órgão em nome do executado, comunicando-lhe, ainda, a suspensão dos 

mesmos até ulterior determinação deste Juízo, devendo o referido aspecto 

ser inserido nos sistemas informatizados do órgão e das aludidas 

instituições financeiras. Saliente-se, que em caso de inércia daquele órgão 

Federal, incorrerá em crime de desobediência o(a) responsável pela 

Gerência Jurídica daquele órgão.Às providências. Intime-se as partes. 

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de setembro de 2018Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721618 Nr: 17124-07.2011.811.0041

 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): MARIO RIBEIRO DA CRUZ, LUCIFÁTIMA LÍBIA 

FERREIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO IZIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...))Entendo, assim, que as providências pleiteadas encontram-se em 

sintonia com o artigo 5º, LIV/CF88, ao que defiro os pedidos em questão. 

Visando implementar as medidas deferidas nesta ocasião, 

determino:a)Oficie-se ao DETRAN-MT para que informe a este Juízo a 

existência de Carteira Nacional de Habilitação válida emitida em nome do 

executado, comunicando-lhe, ainda, a suspensão da mesma até ulterior 

determinação deste Juízo, devendo o referido aspecto ser inserido nos 

sistemas informatizados do órgão. Saliente-se, que em caso de inércia 

daquele órgão estadual, incorrerá em crime de desobediência o(a) 

responsável pela Gerência Jurídica daquele órgão;b)Oficie-se ao Banco 

Central para que informe a este Juízo a existência de cartões de crédito 

válidos emitidos pelas instituições financeiras fiscalizadas pelo referido 
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órgão em nome do executado, comunicando-lhe, ainda, a suspensão dos 

mesmos até ulterior determinação deste Juízo, devendo o referido aspecto 

ser inserido nos sistemas informatizados do órgão e das aludidas 

instituições financeiras. Saliente-se, que em caso de inércia daquele órgão 

Federal, incorrerá em crime de desobediência o(a) responsável pela 

Gerência Jurídica daquele órgão.Às providências. Intime-se as partes. 

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de setembro de 2018Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032569-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

JEFFERSON NUNES FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de José Miranda de Castro (falecido em 01/01/1988) e Edvirges de 

Oliveira Castro (Falecida em 13/11/2006) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032569-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ 

MIRANDA DE CASTRO (FALECIDO EM 01/01/1988) E EDVIRGES DE 

OLIVEIRA CASTRO (FALECIDA EM 13/11/2006) Vistos etc. Trata-se de 

Alvará Judicial para Outorga de Escritura Definitiva de Imóvel, endereçada 

a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, 

distribuída neste Juízo. Considerando que o feito deverá ser redistribuído a 

uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, 

as quais têm competência para processar e julgar questões desta 

natureza, DECLINO, de ofício, o processamento e julgamento da presente 

ação a uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões da Capital, 

nos termos dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de 

Processo Civil de 2015. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032466-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON LOPES CESAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA DOS SANTOS GOBI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SECRETARIO DO ESTADO DE SAÚDE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032466-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MAICON LOPES CESAR REQUERIDO: RAFAELA DOS SANTOS GOBI 

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

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

CNGC. O feito deverá ser redistribuído a uma das Varas Especializadas 

em Família e Sucessões desta Comarca, as quais têm competência para 

processar e julgar questões desta natureza. Desta feita, reconhecida a 

incompetência deste Juízo, DECLINO, de ofício, o processamento da 

missiva a uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões da 

Capital, nos termos dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de 

Processo Civil de 2015. Às providências. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032413-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

MICHELLY FERNANDA MELCHERT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032413-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VERA LUCIA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

por Invalidez movida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, distribuída para este Juízo. É o relato do necessário. Fundamento e 

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 

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 
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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 em 

que figura em seu polo passivo o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS. Desta feita, reconhecida a incompetência deste Juízo, 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. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030551-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARINA COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030551-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARINA COSTA FERREIRA RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos. MARINA 

COSTA FERREIRA ajuizou a presente “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA” em face 

da ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ÁGUA E ESGOTO, pretendendo, liminarmente, a suspensão da 

exigibilidade do valor de R$ 703,75 (setecentos e três reais e setenta e 

cinco centavos), da fatura do mês de setembro de 2018, correspondente 

de fiscalização na ligação do hidrômetro instalado em sua residência, 

matrícula n. 438499-7. É o breve relato. Decido. Inicialmente, concedo à 

parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 

98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de concessão de tutela 

provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede 

de cognição sumária através dos documentos de id 15345893, a cobrança 

na fatura referente ao mês de setembro de 2018 de fiscalização na 

ligação, de maneira que o corte do fornecimento de água por tal motivo se 

afiguraria ilegítimo, consoante jurisprudência pacífica do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, assentando que: “É ilegítimo o corte no fornecimento 

de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de 

irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada 

unilateralmente pela concessionária” (STJ, AgRg no AREsp 346561). Do 

mesmo modo, foi possível verificar o perigo de dano, uma vez que vez que 

o corte de água acarreta excessivos prejuízos e transtornos, pois a água 

é serviço público essencial ao cidadão. 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 a suspensão da exigibilidade do valor de R$ 703,75 (setecentos 

e três reais e setenta e cinco centavos), da fatura do mês de setembro de 

2018, correspondente a fiscalização na ligação, do hidrômetro de 

matrícula n. 438499-7; a sua abstenção de suspender o respectivo 

serviço de fornecimento de água e de negativar o nome da parte autora 

em cadastros restritivos de crédito; até o deslinde deste feito, sob pena de 

aplicação de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), no caso de descumprimento injustificado, limitada ao patamar de 

5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da sua majoração. Em atenção ao 

que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 10/12/2018, às 

10:30 horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 05 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 334, 

§ 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

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

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

dias (NCPC, 335), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última 

sessão de conciliação (NCPC, 335, I). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade processual, consigne 

que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários 

para o cumprimento das diligências. Cumpra-se, com a urgência que o 

caso requer. [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029323-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029323-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SHIRLENE DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documento que comprove a realização do prévio pedido administrativo de 

pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do pagamento (art. 320 do 

CPC); Advirto ao autor 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 11 de setembro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021861-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

IVANI SILVA MATOS (AUTOR(A))
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KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOPIL BORRACHA E PLASTICO INDUSTRIAL LTDA (RÉU)

INDUSTRIAL BOPIL DE CALCADOS LTDA (RÉU)

CLOVIS VICINO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021861-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVANI SILVA MATOS RÉU: BOPIL BORRACHA E PLASTICO INDUSTRIAL 

LTDA, INDUSTRIAL BOPIL DE CALCADOS LTDA, CLOVIS VICINO JUNIOR 

Tendo em vista que o processo ao qual este feito foi distribuído por 

dependência tramita em autos físicos, determino sua materialização e 

autuação para posterior apensamento aos autos da ação de execução nº 

14747-05.2007.811.0041 (cód. 303658), em trâmite perante este juízo. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032448-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BIRIBILI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLENA TRANSPORTE LTDA (REQUERIDO)

SÉRGIO LUIS BOCARDI (REQUERIDO)

JEOVANI JESUS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032448-73.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RODRIGO BIRIBILI DA SILVA REQUERIDO: PLENA 

TRANSPORTE LTDA, SÉRGIO LUIS BOCARDI, JEOVANI JESUS DE 

OLIVEIRA Cumpra-se com conforme deprecado, servindo a cópia da 

presente de mandado. Após o cumprimento, observadas as formalidades 

legais, devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, 

dando-se baixa na distribuição. Às providências. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito Cooperador

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032288-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

KARIN NORMA RUBIO MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032288-48.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KARIN NORMA RUBIO MACHADO DE SOUZA REQUERIDO: 

AGUAS CUIABA S.A Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, comprove o recolhimento das custas judiciais. Advirto ao exequente 

que o não atendimento de tais providências acarretará no cancelamento 

da distribuição (art. 290, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 28 

de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032790-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

CAROLINE PEREIRA MALTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANANDA SILVA RODRIGUES SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032790-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IUNI EDUCACIONAL S/A. RÉU: ANANDA SILVA RODRIGUES SOARES 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art.290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164560 Nr: 14578-23.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZERI PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALEXANDRE DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam da Costa Lima 

Meneses - OAB:5763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LUCIA E SILVA - 

OAB:5289/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM, para 

devolução dos autos nº 14578-23.2004.811.0041, Protocolo 164560, 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.: 737456 Nr: 33958-85.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO DA COSTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, PAULO 

ROBERTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

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

OAB/MT, MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA - OAB:10.020/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AUGUSTO DE 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 33958-85.2011.811.0041, 

Protocolo 737456, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721949 Nr: 17470-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11.583

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

OAB:6218/MT, Daniela Winter Cury - OAB:86861-B-RG/SUL

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO OSMAR 

PIZZATTO, para devolução dos autos nº 17470-55.2011.811.0041, 

Protocolo 721949, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075506 Nr: 57742-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA KAROLINE ALENCAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REED ENTRETERIMENTO E EVENTOS LTDA - 

EPP, CAMILO DE LELES MACHADO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA REGINA SOUZA - 
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OAB:14947, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REED ENTRETERIMENTO E EVENTOS 

LTDA - EPP, CNPJ: 09526029000186 e atualmente em local incerto e não 

sabido CAMILO DE LELES MACHADO SILVA, Cpf: 41866479920, Rg: 

1342307, brasileiro(a), divorciado(a), administrador de empresas. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de indenização por danos morais 

proposta por KARLA KAROLINE ALENCAR DE OLIVEIRA, em desfavor de 

REED ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA, na pessoa do seu 

representante legal. Em resumo, alega a autora que na data de 29.01.2011 

esteve na festa denominada GLIVE, na boate requerida; que em razão de 

um equívoco sofreu agressões físicas, verbais e exposição da sua 

imagem, uma vez que enquanto tentava separar uma briga foi tratada 

pelos seguranças da boate requerida como agressora. Alegou ter sido 

arrastada de forma violenda do banheiro (local onde se encontrava) para 

fora das dependências do local, o que resultou em hematomas e 

machucados. Alegou ainda ter sido xingada pelo caixa da boate, que lhe 

comunicou que havia bloqueado sua entrada ao estabelecimento, para não 

mais retornar. Em razão do exposto, requereu a conexão desta ação à de 

código n.º 710469; a gratuidade da justiça; inversão do ônus da prova, 

bem como a condenação da parte requerida a indenizá-la por danos 

morais, no importe de 20.000,00 (vinte mil reais)

Despacho/Decisão: Todas as tentativas para localização da parte 

requerida restaram infrutiferas.Assim, expeça-se edital de citação com 

prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, 

indicados no art. 257 do CPC/15, inclusive afixando-se o mesmo no átrio 

do Foro, certificando-se nos autos.Decorrido o prazo sem manifestação, 

nomeio como curadora a douta advogada Valerio Baggio Richter para 

ofertar resposta, no prazo legal.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, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 19 de setembro de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014518-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PARENTE AGUIAR (AUTOR(A))

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014518-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SELMA PARENTE AGUIAR RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A parte autora informou o 

descumprimento da medida liminar pela ré (Id. 15280912). Intimada, a parte 

ré se manifestou no Id. 15584813, justificando o motivo de não ter 

efetuado a religação da energia elétrica na UC objeto da lide. Da análise da 

documentação acostada nos autos, tenho que razão assiste à parte 

autora. No Id. 15546232, a autora junta aos autos os comprovantes de 

pagamento das guias de consignação do valor determinado na decisão 

que concedeu a liminar (R$ 74,52), o que já evidencia o descumprimento 

da ordem judicial pela parte ré, uma vez que a autora tem cumprido com a 

sua obrigação. Outrossim, alega a ré que não efetuou o restabelecimento 

do fornecimento de energia elétrica por não ter acesso ao medidor, uma 

vez que não havia ninguém em casa nos momentos em que o técnico 

realizou a visita para dar cumprimento à determinação judicial. No entanto, 

conforme fotografias colacionadas, tem-se que o imóvel não é guarnecido 

por muros, e que o medidor de energia elétrica está ao alcance do técnico 

sem que haja necessidade de adentrar o imóvel para tanto. As 

justificativas apresentadas pela ré não encontram respaldo nas situações 

fáticas evidenciadas nos autos, de forma que é imperiosa a religação do 

fornecimento de energia elétrica na UC da autora. Intime-se a parte ré, 

COM URGÊNCIA, para que efetue o restabelecimento do serviço à autora, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Levando em consideração as 

particularidades do caso concreto, majoro a multa para R$ 1.000,00 (mil 

reais) por dia de descumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014518-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PARENTE AGUIAR (AUTOR(A))

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014518-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SELMA PARENTE AGUIAR RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A parte autora informou o 

descumprimento da medida liminar pela ré (Id. 15280912). Intimada, a parte 

ré se manifestou no Id. 15584813, justificando o motivo de não ter 

efetuado a religação da energia elétrica na UC objeto da lide. Da análise da 

documentação acostada nos autos, tenho que razão assiste à parte 

autora. No Id. 15546232, a autora junta aos autos os comprovantes de 

pagamento das guias de consignação do valor determinado na decisão 

que concedeu a liminar (R$ 74,52), o que já evidencia o descumprimento 

da ordem judicial pela parte ré, uma vez que a autora tem cumprido com a 

sua obrigação. Outrossim, alega a ré que não efetuou o restabelecimento 

do fornecimento de energia elétrica por não ter acesso ao medidor, uma 

vez que não havia ninguém em casa nos momentos em que o técnico 

realizou a visita para dar cumprimento à determinação judicial. No entanto, 

conforme fotografias colacionadas, tem-se que o imóvel não é guarnecido 

por muros, e que o medidor de energia elétrica está ao alcance do técnico 

sem que haja necessidade de adentrar o imóvel para tanto. As 

justificativas apresentadas pela ré não encontram respaldo nas situações 

fáticas evidenciadas nos autos, de forma que é imperiosa a religação do 

fornecimento de energia elétrica na UC da autora. Intime-se a parte ré, 

COM URGÊNCIA, para que efetue o restabelecimento do serviço à autora, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Levando em consideração as 

particularidades do caso concreto, majoro a multa para R$ 1.000,00 (mil 

reais) por dia de descumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001677-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANNE FERNANDES DA SILVA TIMOTEO (AUTOR(A))

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001677-49.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARIANNE FERNANDES DA SILVA TIMOTEO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, COM PEDIDO LIMINAR DE URGÊNCIA proposta por Arianne 

Fernanda da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S.A, ambas qualificadas nos autos. Cuida-se de requerimento 

em comum acordo de desistência da ação formulado em ID. 15614505. A 

desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia ao 

direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). Assim, nos 

termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do 
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Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. No mais, expeça-se 

alvará em favor da parte autora, observando-se os dados bancários 

indicados em id. 15614505. Sem condenação em honorários advocatícios. 

Custas processuais remanescentes acaso existentes ficam a cargo da 

parte requerente. Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001745-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

JESSICA EVELIN DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

E. E. C. D. O. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001745-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA EVELIN DE OLIVEIRA COSTA RÉU: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme ID 12857584, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, 

alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015). Custas 

processuais e honorários, nos termos do acordo. Ante o total cumprimento 

do acordo noticiado nos autos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 1 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016868-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

GERCIANA ANGELICA ALBUQUERQUE MELO MEDEIROS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016868-03.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GERCIANA ANGELICA ALBUQUERQUE MELO MEDEIROS 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. HOMOLOGO o acordo celebrado 

entre as partes conforme termo de audiência de ID 14721297, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com 

resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, alínea b, e art. 924, 

incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015). Quanto ao valor de R$ 4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais) em favor da autora, deverá ser expedido 

alvará, observando-se os dados bancários de ID 14721297. Custas 

processuais e honorários, nos termos do acordo. Ante o total cumprimento 

do acordo noticiado nos autos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 1 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006980-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006980-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELMA COSTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Celma Costa da Silva, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 02/12/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 13896621. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e 

ausência de documentos no requerimento na esfera administrativa. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente 

ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, 

que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 13896621. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 02/12/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 13896621, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

12305157. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Compulsando os autos verifico que o autor colacionou em 

ID 12305157 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência 

de comprovação de entrega da documentação necessária à regularização 

do sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 
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de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 02/12/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12305164), bem como laudo pericial (ID 13896621). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 02/12/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13896621, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior esquerdo com repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), 

calculada em 35% (trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos membros superiores, o percentual incidente é de 

70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

resulta a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 02/12/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 01 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022904-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCIO REIS DA GUIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022904-32.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO REIS DA GUIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório ajuizada 

por Marcio Reis da Guia, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro 

Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 01/11/2013, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Sem audiência com vistas à 

conciliação. A parte requerida apresentou contestação, arguindo a 

preliminar de ilegitimidade passiva e da ausência de laudo do IML. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez, bem como, alega a regularidade do valor pago em 

sede administrativa. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao 

Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que 

os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 13447070. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 01/11/2013. 

Verifico já foi produzido laudo médico de ID 13447070, e não há outras 

provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I 

– Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a 

preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder 

S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

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 DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2011, Publicado no DJE 19/12/2011) 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a analise do 
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mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 01/11/2013. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 4460279), bem como laudo 

pericial (ID 13447070). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 01/11/2013, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13447070, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.5% (doze ponto cinco por cento). Bem como, invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão avaliada 

em 75% (setenta e cinco por cento) de 701% (setenta por cento), 

calculada em 52.5% (cinquenta e dois ponto cinco por cento). Da análise 

da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente da mobilidade de um dos ombros, o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais. Já para o caso de perda 

permanente da mobilidade de um dos membros inferiores, o percentual do 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais. Considerando o laudo pericial 

acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) encontrando-se o valor de R$1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito com repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se o valor de 

R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que 

somados resultam no montante de R$8.775,00 (oito mil e setecentos e 

setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe em 

R$8.775,00 (oito mil e setecentos e setenta e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da 

data do sinistro em 01/11/2013 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 01 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008523-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALCIDES JOSE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Alcides José da Silva, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete 

mil quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09/02/2015, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 13887788. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos necessários em via administrativa, ausência de pedido 

administrativo, laudo pericial do IML e carência da ação. No mérito, aduz 

que o nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. Foi colacionado em ID 13887788 

perícia judicial. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 09/02/2015. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 13887788, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Compulsando os autos verifico que o autor colacionou em ID 

12504542 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 
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interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12504542. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. V - Carência de Ação - Boletim 

de Ocorrência sem validade No que tange à preliminar arguida referente a 

ausência de boletim de ocorrência a fim de demonstrar nexo de 

causalidade, verifico que não merece prosperar haja vista a ficha de 

atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim de o nexo de 

causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a 

parte requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 

DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data 

de 09/02/2015. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 12504370), bem como laudo pericial (ID 

13887788). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 09/02/2015, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 13887788, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior direito com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 52.50% (cinquenta e 

dois ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos membros inferiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de 

R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a 

indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do 

evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 

09/02/2015 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 01 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015626-43.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORGE MANOEL DA SILVA PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Jorge Manoel da Silva Pereira, em face 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro 

Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 24/01/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo de ID 11149490. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares da falta 

de interesse de agir e da não comprovação do pedido administrativo. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não 

há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente 

ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, 

que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 13447592. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 24/01/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 13447592, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 7272597. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Compulsando os autos verifico que o autor colacionou em ID 
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7272597 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 24/01/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e documentos médicos 

evidenciando o evento danoso (ID 7272586), bem como laudo pericial (ID 

13447592). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 24/01/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 13447592, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo com repercussão avaliada em 50% (setenta e 

cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% (trinta e 

cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos membros 

inferiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A ao pagamento do importe R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 

24/01/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 01 de 

outubro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028420-62.2018.8.11.0041
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1028420-62.2018.8.11.0041 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). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028444-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR DOS SANTOS MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1028444-90.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

executado, na forma requerida no ID: 15034430 para, no prazo de três 

dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens 

coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três dias, 

a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. 

Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se observando 

as exigências do art. 260 do CPC. Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029177-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEA COM PECAS E ACESS LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029177-56.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que a parte deve ser citada e intimada para audiência de 

conciliação com antecedência mínima de 20 dias e que não há tempo hábil 

para o cumprimento, conforme o art. 394 da CNGC/TJMT, oficie-se ao 

Juízo deprecante solicitando nova data para o ato. Com a informação da 

nova data da audiência, cumpra-se o ato deprecado. Cuiabá, 28 de 

setembro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028638-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZABETE CAMPOS DE SOUSA 34066667104 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1028638-90.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se a 

devedora executada para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena 

de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento 

da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez 

constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens 

lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) 

Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028810-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO BAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. DE SOUZA FORTALEZA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028810-32.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte 

exequente para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas e taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028943-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENECOL ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA (REQUERENTE)

ELIZANDRA FREITAS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028943-74.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029254-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIS MARIA SILVEIRA (REQUERENTE)

ADELAR ANTONIO SILVEIRA (REQUERENTE)

BRUNO DEVESA CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE LUIZ MURILLO DELUCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029254-65.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifiquem-se o autor e o Juízo deprecante da distribuição desta carta 

precatória para este unidade Judiciária. Ante a ausência de documentos, 

intime-se o autor para apresentar os documentos exigidos no art. 260, II do 

CPC, em especial a procuração. Após, concluso para designação de 

audiência. Cuiabá, 01 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1028990-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONREAL ROSADO (ADVOGADO(A))

APARECIDO CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR NUNES DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028990-48.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar sua inicial, 

apresentado os documentos e informações solicitadas abaixo. A inicial da 

ação de usucapião deve conter: • planta (ou croqui) do imóvel • certidão 

atual do registro do referido imóvel • nome e qualificação completa do 

titular do domínio (nome em que está registrado o imóvel) • nome e 

endereço dos confinantes indicados no Registro de Imóveis e dos 

confinantes de fato (ocupantes dos imóveis confrontantes) • Nome dos 

antecessores na posse e eventuais ocupantes do próprio imóvel 

usucapiendo. • Valor da causa (valor venal ou valor da avaliação do 

imóvel) • Carne do IPTU. A parte autora deverá esclarecer: 1 - A data do 

início da posse, e sua origem (título e modo de aquisição, como compra e 

venda, ocupação, locação, comodato). 2 – O justo título. 3 – A destinação 

do imóvel usucapiendo. 4 – Apresentar documentos comprobatórios da 

posse como de dono, (por exemplo: pagamento IPTU, de luz, água, etc.) 5 

– Apresentar declaração de próprio punho de que não é dono de nenhum 

outro imóvel e de que usa o imóvel usucapiendo para sua moradia. 6 - 

Apresentar comprovante de endereço. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de 

setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029127-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO (ADVOGADO(A))

ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES (REQUERENTE)

BENJAMIN RAMPELOTO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029127-30.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifiquem-se as partes e o Juízo deprecante da distribuição desta carta 

precatória para esta unidade judiciária. Designo a audiência para o dia 

29/10/2018 às 14:00 horas, com a finalidade da oitiva da testemunha 

MARCELO KARA JOSÉ. Insta salientar que, nos termos do art.455 do CPC, 

a intimação para o comparecimento da testemunha deve ser feita pelo 

advogado da parte. Cuiabá, 28 de setembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029127-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO (ADVOGADO(A))

ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES (REQUERENTE)

BENJAMIN RAMPELOTO (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029127-30.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifiquem-se as partes e o Juízo deprecante da distribuição desta carta 

precatória para esta unidade judiciária. Designo a audiência para o dia 

29/10/2018 às 14:00 horas, com a finalidade da oitiva da testemunha 

MARCELO KARA JOSÉ. Insta salientar que, nos termos do art.455 do CPC, 

a intimação para o comparecimento da testemunha deve ser feita pelo 

advogado da parte. Cuiabá, 28 de setembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028144-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERNANDES FRANCISCO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos 

termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028444-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR DOS SANTOS MEDEIROS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos 

termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033521-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOMINGUES RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GENEZE SEMENTES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033521-17.2017.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a ré 

para se manifestar sobre o documento noticiado no Id 13380158, em cinco 

dias. 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, 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, 1 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030746-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ADVENIL FEBE DE SOUZA FREIRE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030746-92.2018.8.11.0041 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). Caso queira, promova o autor o recolhimentos das custas 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 1 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030795-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOREIRA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030795-36.2018.8.11.0041. Regularize o 

autor a organização dos documentos contidos nos autos, em consonância 

com o disposto no Art. 32, Resolução TJ-MT/TP Nº 03, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031633-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

KELLY NAYARA ULHOA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031633-76.2018.8.11.0041. Regularize o 

autor a organização dos documentos contidos nos autos, em consonância 

com o disposto no Art. 32, Resolução TJ-MT/TP Nº 03, no prazo de 15 
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(quinze) dias. Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031634-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WELTON SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031634-61.2018.8.11.0041. Regularize o 

autor a organização dos documentos contidos nos autos, em consonância 

com o disposto no Art. 32, Resolução TJ-MT/TP Nº 03, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031654-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GERALDO DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031654-52.2018.8.11.0041. Regularize o 

autor a organização dos documentos contidos nos autos, em consonância 

com o disposto no Art. 32, Resolução TJ-MT/TP Nº 03, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 1 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031825-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADRIANA CRISTINA MOTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031825-09.2018.8.11.0041. Regularize o 

autor a organização dos documentos contidos nos autos, em consonância 

com o disposto no Art. 32, Resolução TJ-MT/TP Nº 03, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032305-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSELIA AZEVEDO LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032305-84.2018.8.11.0041. Regularize o 

autor a organização dos documentos contidos nos autos, em consonância 

com o disposto no Art. 32, Resolução TJ-MT/TP Nº 03, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032616-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032616-75.2018.8.11.0041. Regularize o 

autor a organização dos documentos contidos nos autos, em consonância 

com o disposto no Art. 32, Resolução TJ-MT/TP Nº 03, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029555-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029555-12.2018.8.11.0041 DESPACHO O autor 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, cumprindo as determinações acima e comprovar 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). Caso o autor não 

possua holerite e/ou não declare renda, este deverá colacionar extrato 

dos 03 (três) últimos meses de suas contas bancárias. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 1 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031382-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTHER DE MELLO MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031382-58.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

integralmente a decisão de ID: 15608574. Cuiabá, 1 de outubro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032623-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

CR COMERCIO DE SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPELARIA E INFORMATICA 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEWP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032623-67.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão contratual e consignação de chaves c/c antecipação 

de tutela ajuizada por CR Comércio de Suprimentos Gráficos, Papelaria e 

Informática Ltda. - ME em face de CEWP Comércio e Distribuição de Eletro 

Eletrônicos Ltda., objetivando declarar rescindido o contrato de locação, 
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bem como sua obrigação no que se refere a valores de aluguel, luz e 

demais taxas, contados a partir de 10/09/2018; seja a ré impedida de 

negativar o seu nome por quaisquer débitos após a data de 10/09/2018; 

impedir a ré de promover execução por supostas obrigações e débitos 

relativamente ao contrato objeto desta ação; seja recebida em cartório as 

chaves do imóvel, objeto desta demanda. Entretanto, da analise do 

contrato de locação, verifico que o mesmo foi firmado por pessoas físicas, 

ora representantes da autora. Diante disso, determino à autora que 

emende a petição inicial, no prazo de quinze dias, para retificar o polo 

ativo, adequando ao negócio jurídico que pretende litigar. Deverá, no 

mesmo prazo, corrigir o valor da causa, nos termos do art. 292 do CPC. 

Cuiabá, 1 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025608-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. M. C. (AUTOR(A))

V. P. M. C. (AUTOR(A))

PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FERREIRA MAXUEL CARVALHO OAB - 694.917.711-91 

(REPRESENTANTE)

JULIO CESAR MAXUEL CARVALHO OAB - 474.779.891-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do art. 

482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando intimação ao 

réu para manifesta-se acerca da petição de ID 15666716, no prazo de 05 

(cinco) dias. CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES 

XAVIER Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 379250 Nr: 15093-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIUSCIA DA SILVA DAGUANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA REGINA ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:8818, CASSIO RODRIGO ATTILIO BARBOSA 

GARCIA - OAB:6462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Braga - 

OAB:3168-B/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Katiuscia da Silva 

Daguano contra Hospital Jardim Cuiabá Ltda., em que as partes 

entabularam acordo, conforme termos de p.1.629/1.634.

À p. 1.644/1.646 o executado ratificou os termos do acordo.

 O descumprimento do acordo foi noticiado nos autos, e a exequente 

pugnou pelo prosseguimento da execução. (p. 1.647/1.654)

Os autos vierem conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Katiuscia da Silva 

Daguano contra Hospital Jardim Cuiabá Ltda.

As partes entabularam acordo extrajudicial à p.1.629/1.634 onde ficou 

pactuado que o executado pagaria à exequente o valor de R$233.618,18, 

em 20 (vinte) parcelas e, no entanto, houve a quitação somente das 5 

(cinco) primeiras parcelas, estando o executado inadimplente desde 

julho/2018, razão pela qual a exequente requereu o prosseguimento da 

execução (p.1.647/1.654).

 Embora o acordo não tenha sido homologado até esta data, eis que 

aguardava a regularização processual, que só ocorreu em 03 de julho de 

2018, e há nos autos informação de inadimplemento, não há vício que 

impossibilite sua homologação.

Assim, tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

 Custas e honorários na forma pactuada.

 Intime-se o executado para que se manifeste quanto a informação de 

inadimplemento, em 5 (cinco) dias.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935668 Nr: 52422-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA ALMEIDA DA SILVA

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

SAÚDE S/A

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

OAB:12856

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por Elizangela Almeida da 

Silva contra Sul América Companhia de Seguros Saúde, já qualificados e 

representados nos autos.

 As partes se compuseram em relação ao saldo remanescente e 

apresentaram os termos do acordo para homologação (p.149/150).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Custas despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, na forma pactuada, cumprindo 

o disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 905476 Nr: 33895-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA ALMEIDA DA SILVA

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

SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Intime-se o advogado da autora para se manifestar sobre o pagamento 

referente aos honorários sucubenciais informado à p. 133/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 773108 Nr: 26239-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADEMAR DE MATOS SILVA

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

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Consigno que encontrando bens passiveis de penhora, deverá 

a exequente requerer a retomada da marcha processual perante este 

juízo, independente de recolhimento de custas processuais, o qual 
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avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do 

referido provimento. Inclua-se informação no SERASAJUD para que 

promova a inclusão dos nomes dos executados em seus cadastros, em 5 

dias. Após a expedição da referida, intime-se a exequente para sua 

retirada, em seguida arquive-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 329236 Nr: 1647-46.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. M. D., CARLA PRISCILLA MESQUITA BORBA DA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Consigno que encontrando bens passiveis de penhora, deverá 

a exequente requerer a retomada da marcha processual perante este 

juízo, independente de recolhimento de custas processuais, o qual 

avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do 

referido provimento. Inclua-se informação no SERASAJUD para que 

promova a inclusão dos nomes dos executados em seus cadastros, em 5 

dias. Após a expedição da referida, intime-se a exequente para sua 

retirada, em seguida arquive-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 808302 Nr: 14770-38.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE FREDERICO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 

SERVIDORES DA FUNASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825, Rafael Salek Ruiz - OAB:94.228

 Defiro o pedido de p.268, devendo ser liberado o valor da mensalidade 

referente ao mês de dezembro/2012 que, inclusive foi considerada quitada 

pelo Tribunal de Justiça, conforme Recurso de Apelação n.º22915/2018 

(p.255/261).

 Expeça-se alvará em favor da ré, como requerido, cumprindo o disposto 

no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 401328 Nr: 33768-93.2009.811.0041

 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: BIBIANO SOUSA CHARGAS

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 818822 Nr: 25130-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO BANDEIRA DE AMORIM

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

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

OAB:13.944/MT

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

OAB:19.155 MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 dias (quinze), sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 733785 Nr: 30042-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - 

DISBRAL

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

LTDA, MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS, ANA CRISTINA 

AXKAR DE SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MARQUES RODRIGUES 

- OAB:22012/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Consigno que encontrando bens passiveis de penhora, deverá 

a exequente requerer a retomada da marcha processual perante este 

juízo, independente de recolhimento de custas processuais, o qual 

avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do 

referido provimento. Inclua-se informação no SERASAJUD para que 

promova a inclusão dos nomes dos executados em seus cadastros, em 5 

dias. Após a expedição da referida, intime-se a exequente para sua 

retirada, em seguida arquive-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1136657 Nr: 25903-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDIE HUGO FREITAS DE SÁ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

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

OAB:8.194-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls. 130/136, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1081347 Nr: 2213-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALMEIDA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.
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Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 817885 Nr: 24305-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA, GLEICIANE 

MARCIA FAQUINI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas juntadas às fls. 93 e 

94, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 920010 Nr: 43448-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO TAROCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO TAROCO - 

OAB:17689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CÉSAR BONFIM - 

OAB:10.630 OAB/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder à intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 373298 Nr: 9746-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓDULOS TELEINF. ASSESSORIA E T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso II do 

Código de Processo Civil.Revogo a liminar deferida à p. 22/23.Custas e 

despesas processuais pela autora. No entanto, sendo esta beneficiária da 

justiça gratuita, fica suspensa a sua exigibilidade, nos termos da lei. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 228739 Nr: 35855-61.2005.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY PINHEIRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT, MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT, RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - OAB:3640/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, JOSÉ ALMEIDA CRUZ - OAB:11.452, LEANDRO ALVES 

DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT, NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - OAB:12928, 

RENATA GARCIA BRUNO - OAB:11074-B

 Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. Com estas considerações e fundamentos, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso II do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pelo exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 756580 Nr: 8695-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY PINHEIRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT, MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620-O, RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - OAB:3640/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GARCIA BRUNO - 

OAB:11074-B

 Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. Com estas considerações e fundamentos, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso II do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pelo exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 837561 Nr: 42359-05.2013.811.0041

 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: VERONICA CONSTANTINO DOS SANTOS

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

TOCANTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NAVES DIAS - 

OAB:14.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT, LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO - OAB:8.669/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo 

parcialmente procedente os pedidos da ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais com pedido de liminar proposta por 

Verônica Constantino dos Santos contra a Construtora e Incorporadora 

Tocantins Ltda. para:a)Condenar a ré no reparo no telhado, forro, troca de 

cerâmica, esquadrias, regulagem da porta de entrada do apartamento da 

autora;b)Condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente desde a 

sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da citação, em se 

tratando de responsabilidade advinda de relação contratual.Como a autora 

decaiu de parte mínima do pedido, condeno a ré nas custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da condenação.Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1141957 Nr: 28290-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO NERE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 125/131, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 97667 Nr: 13672-72.2000.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Real Parabrisas e Acessórios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL 

UNIVERSAL LTDA, Floresta Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Certifico que nos termos do art. 482, VI, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer o 

resumo da inicial, no formato Word, encaminhando-o no endereço do email 

desta 5ª Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, no prazo de (5) cinco 

dias, a fim de possibilitar a expedição do edital de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 383234 Nr: 18948-69.2009.811.0041

 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: IRACY DO CARMO GIROLI GONZAGA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial juntado às fls. 

449/451, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 329271 Nr: 1603-27.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIBEL SEBASTIÃO PATROCINIO PEREIRA

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

OAB:11909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. Com estas considerações e fundamentos, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso II do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pelo exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1076616 Nr: 58341-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO MARIANO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

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

OAB:12.903/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado à fl. 67, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 749172 Nr: 685-81.2012.811.0041

 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: ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA, LIDIANA CASTRO 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA VIEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:10871/MT, ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA - 

OAB:19146/MT, LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - OAB:20.711/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes o pedido desta ação de obrigação de fazer 

c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por ELVIS CREY 

ARRUDA DE OLIVEIRA e LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA para CONDENAR 

a ré MARIA APARECIDA VIEIRA LEITE ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia deverá ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Custas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. 

Como defiro à mesma os benefícios da Justiça Gratuita, suspendo a 

exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido 

de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de setembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1143362 Nr: 28843-10.2016.811.0041

 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: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL DEPAT REGINAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS CLIMATIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11.096/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a devolução da carta precatória de fls. 160/166, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 860205 Nr: 1907-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO AUGUSTO GUARIENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido desta ação de obrigação de fazer com pedido 

de tutela antecipada c/c indenizatória por danos morais proposta por 

Márcio Augusto Guariente em desfavor de Google Brasil Internet 

Ltda.Custas e despesas processuais pelo autor, bem como honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 
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causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, 

com as anotações de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 799539 Nr: 5964-14.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IACY DE FIGUEIREDO FONTOURA ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO DO MONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre os documentos de fls.64/79, referente a Carta 

Precatória devolvida, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 946847 Nr: 58487-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DOS SANTOS TRINDADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls.122/127, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 900258 Nr: 30029-39.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ISAIAS DA SILVA NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB/MT 16.008 - OAB:, ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - 

OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 23 de outubro de 2018, às 08:30h, à realizar-se na Av. das 

Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias). Sendo 

assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 373169 Nr: 9942-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALICE BRAVO, GRAMARCA 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9.552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT, 

VANDER JOSE PASETTI - OAB:11734/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente Reinaldo Americo 

Ortigara para apresentar manifestação sobre a petição de fls. 338/339, 

referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 789055 Nr: 43054-90.2012.811.0041

 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: DAROS HENRIQUE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA NOVO NORTE ENERGIA, CARLOS 

NOGUEIRA DE CAMPOS

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

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DE SOUZA 

CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA QUINTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 43054-90.2012.811.0041 – Cód. 789055

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: DAROS HENRIQUE DOS SANTOS

PARTE RÉ: EMPRESA NOVO NORTE ENERGIA e CARLOS NOGUEIRA DE 

CAMPOS

CITANDO(A, S): CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/12/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 49.246,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: DAROS HENRIQUE DOS SANTOS, brasileiro, 

casado, aposentado, portador da Cédula de Identidade – RG nº 

1113762-34 – SSP/MT e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas nº 

091.763.731-34, fone 3025-5785 ou 99991-0115, residente e domiciliado 

na Avenida José Rodrigues do Prado, nº 412, Bairro Santa Rosa em 

Cuiabá/MT, assistido da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, cujo Defensor Público no uso de suas atribuições legais de 

assistência jurídica a esta, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência, propor, com fundamento no art. 5}, inciso X da CF c/cart. 953 

do Código Civil e demais dispositivos legais pertinentes, AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO C.C LUCROS CESSANTES, em face da EMPRESA 

NOVO NORTE ENEGIA, com endereço na Avenida Miguel Cerur, casa 128, 

Bairro Santa Rosa em Cuiabá/MT, e CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS 

MORAIS,brasileiro, portador do Registro Geral nº 15787273, e inscrito no 

Cadastro de Pessoas Físicas nº 006.225.231-39, residente e domiciliado 

na Rua Sabia, nº 14, Bairro Dr. Fábio, em Cuiabá/MT, estando a ação 

arrimada nos argumentos de fato e de direito adiante aduzidos:I-DOS 

FATOS Em 24 de julho de 2012, o requerente trafegava como passageiro 

no veículo Caminhonete/Carroc ABT, Placa ACX1367, Renavam 

604267215, Chassi 9BFBTNM88NDB00921, Modelo Ford/F1000 Turbo, 

conduzido por seu filho TIAGO PERREIRA DE SOUZA, na Av. Antártica, 

sentido a localidade denominada Sucuri no trevo do Rodo Anel, em 

Cuiabá/MT, na via preferencial, pela faixa da direita, sentido cruzamento 

da Estrada Velha da Guia.Nota-se que o requerente estava fazendo um 

frete no momento em que trafegava na via, sinalizando para a direita, visto 

que iria entrar na estrada do Rodo Anel.No entanto, mesmo respeitando a 

legislação de trânsito, o requerido, trafegando em alta velocidade e na 

pista da esquerda (contra mão) invadiu a pista do requerente fechando-o 

bruscamente, vindo a causar uma colisãoDevido tal acidente, o veículo do 

requerente sofreu sérios danos, sendo necessário o reparo imediato no 

valor de R$ 5.346,00 (Cinco mil trezentos e quarenta e seis reais), já que o 

mesmo era utilizado em atividade laboral.O requerido por imprudência 
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atribuiu o acidente ao requerente, que trafegava pela faixa da direita da 

Av. Antártica e estava entrando na faixa da direita da estrada do Rodo 

Anel em baixa velocidade, possuindo preferência por ser a via 

principal.Urge constar que numa tentativa de ludibriar o requerente, o 

requerido entrou em contato com a empresa responsável pelo veículo, 

afirmando que seu veículo era segurado e que tal seguro cobriria as 

despesas com o reparo do veículo do requerente.Ocorre que restaram 

infrutíferas qualquer conciliação, visto que até a presente data os 

requeridos não repararam o dano causado ao requerente.Ao final 

requer:II- DOS PEDIDOSDiante das razões expostas, requer a Vossa 

Excelênciaa) A concessão do benefício da Assistência Jurídica gratuita, 

com base na Lei nº 1.060/50, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

7.510/86, vez que o requerente não tem condição de custear as despesas 

do processo e honorários advocatícios,sem prejuízo próprio e de sua 

família, conforme declaração em anexo;b) A citação dos requeridos para 

comparecer na audiência de conciliação a ser designada pelo Juízo, na 

forma do art. 277 do CPC e demais providências legais pertinentes;c)A 

realização de perícia para confirmar os fatos narrados na inicial, caso seja 

necessária; d)Seja julgada procedente o pedido de indenização, 

confirmando a condenação dos requeridos, solidariamente no pagamento 

das indenizações pelos danos materiais R$ 5.346,00 (Cinco mil trezentos e 

quarenta e seis reais), ao Requerente, consubstanciados na exposição 

dos fatos nesta inicial, tudo devidamente atualizado monetariamente desde 

a data do evento danoso até o efetivo pagamento e acréscimo de juros 

moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, desde a citação até o 

pagamento, e mais os honorários advocatícios desta Ação, a serem 

arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação final, 

em nome da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tudo a ser 

apurado na fase de liquidação. Seja condenado em Lucros Cessante, no 

montante de R$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais), proveniente do 

período que o requerente ficou impossibilitado de exercer sua atividade 

laborativa;e) Requer que seja condenado a indenização moral a ser 

arbitrada por Vossa Excelência, podendo alcançar a cifra de R$ 40.000 

(Quarenta mil reais) a cada requerente;f) Ademais, não podemos olvidar 

de que o art. 6º Lei 8.078/90, prevê a possibilidade da inversão do ônus 

da prova, em situações de hipossuficiência do autor, hipótese esta 

perfeitamente aplicável no caso em tela, ante a indiscutível superioridade 

técnica e econômica dos requeridos;Dá- se à causa o valor de R$ 

49.246,00 (Quarenta e nove mil e duzentos e quarenta e seis reais)

DESPACHO: Vistos e etc.Este feito tramita desde 2012 e todas as 

tentativas de citação foram infrutíferas, estando a o 2º Réu Carlos 

Nogueira de Campos em local incerto e não sabido.Assim, DEFIRO a 

citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos do art. 257 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, as rés.Citado, por 

edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde já, em 

consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial o Defensor Público que atua perante esta VaraO 

art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.Na consulta n.º 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 a 

Corregedoria Geral de Justiça cientificou:“O DOF prestou informações, 

dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida 

plataforma para publicações dos editais de citações, bem como colacionou 

alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas em razão da 

aludida indisponibilidade.”“Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a 

disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por meio da 

publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).”Desta forma, como ainda 

não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no 

DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais formalidades do inciso II do 

art. 257 do CPC/2015.O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, 

também deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do parágrafo único do art. 257 do CPC/2015.Cumpra-se expedindo 

o necessário, com URGÊNCIA processo da meta 02/2018 do CNJ.Cuiabá, 

14 de junho de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota Miranda. Juíza de Direito

Eu, SUELY DA SILVA SANTANA, digitei.

 Cuiabá - MT, 1 de outubro de 2018.

Lygia Marinho Fontes Xavier

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 803989 Nr: 10448-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ESPOSITO BALSANELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO JUNIOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA QUINTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10448-72.2013.811.0041

 ESPÉCIE: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE AUTORA: WILSON ESPOSITO BALSANELO

PARTE RÉ: OSWALDO JUNIOR DOS SANTOS

CITANDO: OSWALDO JUNIOR DOS SANTOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/03/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 18.771,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: WILSON ESPOSITO BALSANELO, brasileiro, 

divorciado, técnico de enfermagem, portador da Cédula de Identidade do 

tipo RG nº 1520271-2, expedido por SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 

948.972.391-68, residente e domiciliado na Rua Doutor Atayde de Lima 

Bastos, nº 594, no Bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT, podendo ser 

encontrado pelos telefones (65)98432-1900, 99267-1453, 36240100, vem 

à presença de Vossa Excelência, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO, cujo Defensor Público no uso de suas atribuições 

institucionais de assistência jurídica a esta subscreve, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência propor, com fundamento no artigo 839 e 

ss. do CPC, a presente: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

AUTOMÓVEL, em face de OSWALDO JUNIOR DOS SANTOS, atualmente 

em local incerto e não sabido, pelas seguintes razões: I - DOS FATOS 

Conforme consta, o requerente WILSON ESPOSITO BALSANELO é 

proprietário do veículo Marca/Modelo: Renault/Clio AUT 10 16 VS 

(Nacional), Placa: JYC2261, Renavam: 924469854, Fabricação/Modelo: 

2007/2008, Cor: Bege, Combustível: Álcool- Gasolina. O valor estimado do 

veículo é de R$ 18.771,00 (Dezoito mil setecentos e setenta e um reais). 

No dia 05 de Novembro de 2012, foi realizado contrato verbal pelas partes, 

no qual ficou firmado que o requerente iria passar o veículo ao requerido e 

esse pagaria mediante folha de cheque ao requerente o valor de R$ 

18.450,00 (Dezoito mil quatrocentos e cinquenta reais), que deveria ser 

depositado em 14 de Dezembro de 2012. Ressalta-se que no momento da 

apresentação do cheque, o mesmo não possuía fundos. Qualquer 

tentativa de contato com o requerido provou-se infrutífera, visto que o 

mesmo desapareceu sem deixar pistas. Decorridos tais acontecimentos, o 

Requerente compareceu ao Departamento de Polícia Judiciária, conforme 

consta no Boletim de Ocorrência nº 2012.479468 – Polícia Judiciária Civil – 

Cuiabá/MT, relatando a situação, o Requerente informou ainda que tomou 

conhecimento de que o suspeito está financiando o veículo em seu nome. 

Após tentativas de procurar pelo Requerido e pelo automóvel, o 

Requerente obteve informações de que seu veículo encontrava-se no 

seguinte endereço: Avenida Arquimedes Pereira Lima nº 1.201 Bairro 

Renascer Cuiabá/MT CEP: 78.060-746 ‘‘Veloz Automóveis’’. Ao final 

requer: II- DOS PEDIDOS Diante das razões expostas, requer a Vossa 

Excelência: a) A concessão do benefício da Assistência Jurídica gratuita, 

com base na Lei nº 1.060/50, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

7.510/86, vez que o requerente não tem condição de custear as despesas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua 

família, conforme declaração em anexo; b) Que seja admitida a presente 

ação, determinando o seu processamento, e diante da presença dos 

requisitos que fundamentam, seja concedida LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO do veículo de propriedade do Requerente, e objeto da 

presente ação, recolhendo o veículo que se encontra em poder e 

responsabilidade do Requerido, entregando-o ao Requerente mediante 
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auto entrega circunstanciado, expedindo-se para tanto mandado a ser 

cumprido na forma da lei por Oficiais de Justiça; c) Caso não seja 

concedida a medida liminar imediatamente, seja designada audiência de 

justificativa, com a oitiva das testemunhas ora arroladas, a fim de 

comprovar o contrato verbal entre as partes; d) A condenação do 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação em favor da Defensoria 

Pública do Estado, a ser recolhido na conta corrente 1.041.044-9, agência 

3834-2, Banco do Brasil; e) Apresentar as provas do alegado, se 

necessário, por todos os meios de provas em direito admitidas, mormente 

a documental, pericial; f) Seja o Requerido citado para querendo 

manifeste-se em defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos articulados na presente; g) Ao final que seja o pedido inicial, 

JULGADA PROCEDENTE, em sentença com resolução de mérito, a 

presente BUSCA E APREENSÃO, para o fim de se determinara entrega 

definitiva do veículo de propriedade do Autor; Dá-se à causa o valor de R$ 

18.771,00 (Dezoito mil setecentos e setenta e um reais). Termos em que 

pede deferimento. Cuiabá/MT, 12 de Março de 2013 JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI Defensora Pública do Estado de Mato Grosso

DESPACHO: Processo n° 10448-72.2013.811.0041 Código: 803989 Vistos 

e etc. Este feito tramita desde 2013 e todas as tentativas de citação foram 

infrutíferas, estando o réu em local incerto e não sabido. Assim, DEFIRO a 

citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos do art. 257 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, as rés. Citado, por 

edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde já, em 

consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial o Defensor Público que atua perante esta Vara. O 

art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos. Na consulta n.º 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 a 

Corregedoria Geral de Justiça cientificou: “O DOF prestou informações, 

dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida 

plataforma para publicações dos editais de citações, bem como colacionou 

alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas em razão da 

aludida indisponibilidade.” “Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a 

disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por meio da 

publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda 

não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no 

DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais formalidades do inciso II do 

art. 257 do CPC/2015. O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, 

também deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do parágrafo único do art. 257 do CPC/2015. Cumpra-se expedindo 

o necessário, com URGÊNCIA, processo da meta 02/2018 do CNJ. Cuiabá, 

16 de agosto de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito. Eu, Suely da Silva Santana, digitei.

 Cuiabá - MT, 1 de outubro de 2018.

Lygia Marinho Fontes

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 803989 Nr: 10448-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ESPOSITO BALSANELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO JUNIOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do fórum, lugar 

público e de costume.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 789055 Nr: 43054-90.2012.811.0041

 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: DAROS HENRIQUE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA NOVO NORTE ENERGIA, CARLOS 

NOGUEIRA DE CAMPOS

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

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DE SOUZA 

CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 Certifico que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do fórum, lugar 

público e de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 334879 Nr: 5766-50.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO 

MILITAR DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO FURLANETTI CONEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - OAB:8548, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido deduzido nesta ação ajuizada pela 

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e CONDENO o réu SÉRGIO FURLANETTI 

CONEZA ao pagamento da importância de R$ 24.814,03 (vinte e quatro mil 

oitocentos e quatorze reais e três centavos), que deverá ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da 

citação (artigo 405, CC).Ante a parcial procedência, as custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios, que fixo na quantia 

equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação (artigos 82, 

§2º e 85, §2º, CPC ), deverão ser suportadas na proporção de 30% para 

autor e 70% para o réu. Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 28 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.: 213437 Nr: 1885-22.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA BALÃO MAGICO - CIEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS HENRIQUE CARLI - 

OAB:8.559/MT, THALES A. MODON DE MMELO - OAB:15.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos ofícios de fls. 

296/299.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015979-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

CLAUDIR THIEMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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. 1015979-20.2016.8.11.0041 SENTENÇA CLAUDIR 

THIEMANN propôs ação de cobrança de seguro obrigatório - Dpvat em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente 

qualificados na exordial. O autor alega que em 29 de abril de 2016 foi 
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vítima de acidente automobilístico, sofrendo fraturas na coluna servical, o 

que resultou na incapacidade permanente, conforme atesta boletim de 

ocorrência, boletim de atendimento e receituário médico. Requer a 

procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento de 40 

salários mínimos, referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente. A inicial foi instruída com a cópia da procuração, declaração 

de hipossuficiência, substabelecimento, documentos pessoais, cópia do 

prévio requerimento administrativo, boletim de ocorrência, laudo para 

solicitação/autorização de procedimento médico, boletim de atendimento, 

laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, receituário 

médico, relatório médico de alta e raio-x de segmento da coluna vertebral. 

Audiência de conciliação realizada pela Central de Conciliação, 

oportunidade em que foi realizado o exame pericial (Id 4693971). O autor 

manifestou concordância com o laudo pericial realizado perante a Central 

de Conciliação (Id 4820358) O réu apresentou defesa (Id 4873993), e 

requereu, preliminarmente, a alteração do polo passivo, a fim de que seja 

procedida a sua exclusão e inclusão da Seguradora Líder. Arguiu, ainda, 

as preliminares de ausência de Laudo do IML e falta de interesse de agir. 

No mérito, defende a necessidade de produção de prova pericial. 

Manifestou concordância com o laudo pericial realizado perante a Central 

de Conciliação, afirmando que o pagamento do seguro deve ocorrer de 

forma proporcional ao grau de lesão apurado, de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor impugnou a contestação, oportunidade em que 

manifestou concordância com o laudo (Id 5018821). As partes foram 

intimadas para especificarem que provas pretendem produzir. O autor 

manifestou concordância com o laudo médico (Id 8000875) e a ré nada 

manifestou, conforme certificado (Id 9406806). É o relatório. Decido. Nos 

termos do art. 12, inciso VII do Código de Processo Civil, passo a julgar 

este feito. Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório - Dpvat 

ajuizada por Claudir Thiemann em face de Porto Seguro Cia Seguros 

Gerais. Da preliminar de alteração do polo passivo A ré requer a alteração 

do polo passivo, ou seja, excluindo-a e incluindo a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda. As alegações da ré não prosperam, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito. Nessa 

linha de raciocínio o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu: 

“52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR 

MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. 

PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA 

OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O 

ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM 

MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO 

DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A 

PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

ilegitimidade passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 

6.194/74, ao dispor que, nos casos de seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, a 

indenização devida será paga por um consórcio constituído por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Uma vez que os 

autores/apelados comprovaram a condição de filhos da vítima, indiscutível 

a legitimidade ativa para a ação de cobrança que visa o recebimento de 

verba indenizatória do seguro DPVAT resultante de evento morte. O 

boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o 

nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado. Restando 

comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual 

seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente (morte). Correta a 

decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do seguro 

obrigatório. DPVAT aos autores. O salário mínimo usado como parâmetro 

de fixação da verba deverá ser o vigente à época do sinistro, a qual 

deverá ser corrigida monetariamente desde a data da sentença. Diante o 

princípio recursal da non reformatio in pejus que veda na processualística 

brasileira, o agravamento da situação daquele que recorreu solitariamente. 

E acrescida de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora. 

(TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara Cível; Relª Desª 

Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. 

Com estas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. 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). Da preliminar de ausência de 

interesse de agir A preliminar de ausência do interesse de agir, sob a 

alegação de que o autor não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece provimento. A inicial está 

acompanhada de cópia do protocolo administrativo do pedido de 

pagamento do seguro, Além disso, conforme recente entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a simples apresentação de 

contestação arguindo matérias de mérito é documento hábil a comprovar a 

resistência da requerida 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 – 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). Isto posto, rejeito a preliminar de carência 

da ação por falta de interesse de agir. Mérito Promovo o julgamento do 

feito no estado em que se encontra, diante da concordância das partes 

com a avaliação médica realizada na Central de Conciliação. O autor foi 

vítima de acidente automobilístico em 29 de abril de 2016, conforme boletim 

de ocorrência (Id 2882298), laudo para solicitação/autorização de 

procedimento ambulatorial, boletim de atendimento, laudo para solicitação 

de autorização de internação hospitalar e relatório médico de alta (Id 

2882315). 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 a 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 a 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, 
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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 a prova do acidente automobilístico e do dano dele decorrente. 

Resta apurar se a parte autora 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 75% e de repercussão intensa (Id 4693971). 

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 segmento da 

coluna vertebral do autor computada em 75%, 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). In 

casu, para perda da mobilidade de um segmento da coluna vertebral 

exceto o sacral, o percentual é de 25%. 75% de 25% é igual a 18,75%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da 

lesão. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. 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. 

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, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. A indenização deve 

corresponder a 18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, a 

sua incidência de 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 de cobrança proposta por 

CLAUDIR THIEMANN em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condena-la ao pagamento da quantia de R$ 2.531,25 (dois 

mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Custas e despesas processuais 

pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme art. 85, § 8º do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 01 de outubro de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010205-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SYLLAS DE LIMA (EXECUTADO)

ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para pagar a 

complementação da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 05 dias. 1 de 

outubro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1017949-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONILHA MIGUELINA DA CUNHA (REQUERENTE)

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 1 de outubro de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009842-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA (ADVOGADO(A))

FM ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD (RÉU)

DOM BOSCO EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP (RÉU)

KENNEDY REDONY DE JESUS MARQUES (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para se manifestar 

acerca da petição acostada à id. 8775492, no prazo 05 dias. 1 de outubro 

de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1025097-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES (ADVOGADO(A))

HEVALDO LUIZ ARRUDA CARMO (AUTOR(A))

ENIR DE ARRUDA CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICA MANSUR BUMLAI GAIVA NADAF (RÉU)

SALIM MOYSES NADAF FILHO (RÉU)

LUIS JORGE MANSUR BUMLAI GAIVA (RÉU)

FREDERICO MANSUR GAIVA (RÉU)

MARIA DA CONCEICAO GAIVA E CARMONA (RÉU)

EDMUR CARMONA (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

TATIANE COLOMBO PROCESSO n. 1025097-83.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: $193,821.66 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: HEVALDO LUIZ ARRUDA CARMO 

Endereço: AVENIDA SANTA CRUZ, casa 35, quadra 2, SANTA CRUZ II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78077-000 Nome: ENIR DE ARRUDA CARMO 

Endereço: AVENIDA SANTA CRUZ, Casa 35, Quadra 2, SANTA CRUZ II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78077-000 POLO PASSIVO: Nome: FREDERICA 

MANSUR BUMLAI GAIVA NADAF Endereço: RUA SÍRIO LIBANESA, 94, 

POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-390 Nome: SALIM MOYSES NADAF 

FILHO Endereço: RUA SÍRIO LIBANESA, 94, POPULAR, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78045-390 Nome: LUIS JORGE MANSUR BUMLAI GAIVA Endereço: 

RUA ALÔ BRASIL, Casa 02, Quadra 128, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-578 Nome: FREDERICO MANSUR GAIVA Endereço: RUA ALFENAS, 

280, CAsa 04, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-600 Nome: 

MARIA DA CONCEICAO GAIVA E CARMONA Endereço: RUA GENERAL 

VALLE, 401, apt 1403, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-000 

Nome: EDMUR CARMONA Endereço: RUA GENERAL VALLE, 401, apt 

1403, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO dos interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos (art. 259, inciso I, do CPC), para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, CONTESTAR A AÇÃO NO PRAZO LEGAL. Resumo da Inicial: 

HEVALDO LUIZ ARRUDA CARMO, brasileiro, aposentado, portador da 

CI/RG nº 888.797 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.672.661-04, 

casado sob o regime de comunhão de bens com e ENIR DE ARRUDA 

CARMO, brasileira, do lar, portadora da CI/RG nº 1866799-6 SSP-MT, 

inscrita no CPF/MF sob o nº 697.050.891-91, ambos residentes e 

domiciliados na Rua Avenida Principal, n. 78, Condomínio Villagio D’ Itália, 

Quadra 02, casa 35, Bairro Santa Cruz II, CEP: 78077-000, na cidade de 

Cuiabá – Mato Grosso, vêm com o devido respeito perante Vossa 

Excelência, por meio de sua procuradora ao final firmada, com escritório 

profissional localizado na Rua Comandante Costa, 295, sala 606, Centro 

Norte, CEP: 78005-400, Cuiabá – Mato Grosso endereço eletrônico 

veronicatoledoadv@gmail.com, propor AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO DE IMÓVEL URBANO, nos termos dos Arts. 1238 e 

seguintes do Código Civil e observando-se o procedimento especial 

previsto nos arts. 941 e seguintes do Código de Processo Civil, em face 

dos herdeiros de DOROCY CALIL MANSUR BUMLAI (Inventário Autos n. 

0793/87, código 415207 que tramitou na 10ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá – Estado de Mato Grosso e devidamente encerrado e arquivado), 

quais sejam: - FREDERICA MANSUR BUMLAI GAÍVA NADAF, brasileira, 

portadora da CI/RG n. 042.262 SSP/MT e do CPF/MF n. 176.104.271-87, 

casada no regime de Rua Comandante Costa, n. 295, Centro Norte | Cuiabá 

Mato Grosso Brasil CEP: 78005-400 Página 2 de 7 comunhão de bens com 

SALIM MOYSÉS NADAF FILHO, brasileiro, aposentado, portador do 

CRM/MT 483 e do CPF/MF n. 311.846.267-15, residentes e domiciliados na 

Rua Sírio Libanesa, n. 94, apt 301, Goiabeiras, CEP: 78045-390, Cuiabá – 

MT; - LUIS JORGE MANSUR BUMLAI GAÍVA, brasileiro, divorciado, 

aposentado, portador da CI/RG n. 243.363 SSP/MT e CPF/MF n. 

106.922.071/04, residente e domiciliado na Rua Alô Brasil, Quadra 128, 

casa 02, Morada da Serra – CPA II, CEP: 78055- 578, em Cuiabá – MT; - 

FREDERICO MANSUR GAÍVA, brasileiro, engenheiro, divorciado, portador 

da CI/RG n. 434.893 SSP/MT e CPF/MF n. 160.245.401-91, residente e 

domiciliado na Rua Alfenas, n. 280, casa 4, Cond. Res. Ouro Preto, Jd 

Mariana, CEP: 78040-600, em Cuiabá – MT; - MARIA CONCEIÇÃO GAÍVA 

CARMONA, brasileira, aposentada, portadora da CI/RG n. 002674 SSP/MT 

e CPF/MF n. 142.424.271-15, casada sob o regime de comunhão parcial de 

bens com EDMUR CARMONA, portador da CI/RG n. 015.991 SSP/MT e 

CPF/MF n. 103.131.091-68, residentes e domiciliados na Avenida General 

Valle, n.401, Ed. João XXIII, apt 1403, Bandeirantes, CEP: 78010-000, em 

Cuiabá – MTV. DOS FATOS E DO DIREITO Há aproximadamente 23 (vinte e 

três) anos, os autores têm a posse, mansa, pacífica e ininterrupta do 

imóvel residencial, localizado no lote 05 da Rua 02 do Setor Centro Sul do 

Bairro Morada do Ouro, com área total de 360m² (trezentos e sessenta 

metros quadrados), consoante planta anexa (Doc. 10), registrada sob o n. 

16.440, livro 2-BG, no Cartório do 2º Ofício na cidade e Comarca de 

Cuiabá – MT. Nesse longo período, os autores tiveram e criaram seus 

filhos no referido imóvel, cuidaram do imóvel usucapiendo, realizaram 

inúmeras reformas de melhoria e conservação além de terem pago todos 

os impostos prediais (Docs. 06 a 09) demonstrando claramente a 

existência de “animus domini” e a posse com caráter “ad usucapionem”. O 

imóvel usucapiendo possui os seguintes confinantes: - EVA DE OLIVEIRA 

GOMES: brasileira, viúva, enfermeira, portadora do RG 10769340 SSP/MT, 

inscrita no CPF: 241.761.331-04, residente e domiciliada a Rua 2, Casa 3, 

Setor Centro Sul, Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá-MT, CEP: 78.053-204; 

- MARILDA ANDOLPHO CHRISTONI, brasileira, viúva, empresária, 

portadora do RG 62510149 SSP/SP, inscrita no CPF: 616.235.981-68, 

residente e domiciliada a Rua 2, Casa 6, Setor Centro Sul, Bairro Morada 

do Ouro, em Cuiabá-MT, CEP: 78.053-204; - JUAN DE LA CRUZ RIVEROS 

BURGOS, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 02335433 

SSP/MT, inscrito no CPF: 048.258.021-68, residente e domiciliado a Rua 2, 

Casa 8, Setor Centro Sul, Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá-MT, CEP: 

78.053-204; - JOÃO BATISTA DE MAGALHÃES, brasileiro, casado, 

servidor público aposentado, portador do RG 038348 SSP/MT, inscrito no 

CPF: 103.469.451-00, residente e domiciliado a Rua 2, Casa 11, Setor 

Centro Sul, Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá-MT, CEP: 78.053-204; - 

KLEBER BENEDITO SIQUEIRA DE FARIA, brasileiro, casado, empresário, 

portador do RG 209055 SSP/MT, inscrito no CPF: 326.052.691-91, 

residente e domiciliado a Rua 2, Casa 13, Setor Centro Sul, Bairro Morada 

do Ouro, em Cuiabá-MT, CEP: 78.053-204. Excelência, conforme já dito, os 
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autores há mais de 23 anos sem interrupção são possuidores mansos e 

pacíficos do imóvel “sub judice”, constituíram sua moradia oficial no 

referido imóvel até cerca de 2 (dois) anos atrás, deram à vida e criaram 

seus filhos na referida cas, restando clara a prescrição aquisitiva 

minorada nos termos exatos do Art. 1238, Parágrafo único do Código Civil 

Brasileiro, senão vejamos: “Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo 

estabelecido neste artigo reduzir-seá a dez anos se o possuidor houver 

estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo.” (Grifo Nosso) Ou seja, decorrido o prazo 

em questão os possuidor adquire a propriedade, extinguido-se o domínio 

do anterior proprietário, bem como todos os direitos reais que 

eventualmente haja constituído sobre o imóvel. Por esta razão, uma vez 

consumado o prazo prescricional exigido, os autores buscam o Judiciário 

para enfim, verem sua aquisição da propriedade ser definitivamente 

reconhecida e registrada. V. DOS PEDIDOS Ante o exposto e uma vez 

consumada a prescrição aquisitiva e, ainda, considerando que a 

pretensão dos autores encontra respaldo no Art. 1238, parágrafo único 

do Código Civil, requer: a) A autuação e o recebimento da presente 

demanda; b) O deferimento e concessão do benefício de prioridade na 

tramitação da presente demanda nos termos do art. 71 do “Estatuto do 

Idoso”, bem como o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, 

previstos na Lei nº 1.060/50 uma vez que os Autores são aposentados e 

não podem hoje arcar com as custas e despesas processuais sem que 

cause prejuízos à sua sobrevivência e de sua família, conforme 

declarações anexas; c) A citação dos Requeridos bem como de seus 

referidos cônjuges, conforme qualificação, nos termos da legislação 

processual, para que tomem conhecimento dos termos da inicial e, 

querendo, apresentem defesa dentro do prazo legal, sob pena de revelia; 

d) A citação pessoal dos confinantes elencados anteriormente, para que, 

querendo, apresentem resposta no prazo legal; e) A citação por edital, de 

terceiros interessados, incertos, ausentes e desconhecidos, para que 

querendo, apresentem resposta no prazo legal, sob pena de revelia; f) A 

intimação, por via postal, dos representantes das Fazendas Públicas da 

União, do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, para que 

manifestem interesse na causa, se houver; g) Seja por fim, declarado o 

domínio dos autores sobre o bem imóvel usucapiendo, conforme descrito 

nas laudas anteriores bem como na planta e memorial descrito anexados, 

nos termos e para os efeitos legais, expedindo-se o competente mandado 

para o 2º Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

contestação à ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegação na 

inicial. 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, THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE, digitei. CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008401-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFFANY FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

JENIFFER RIBEIRO DE CARVALHO (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

KELLEN CAROLINE FERREIRA NOVAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEITE DA SILVA (RÉU)

IRENE MARIA DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO da parte Autora, para manifestar-se sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 01 de 

Outubro de 2018. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1035162-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR VIEIRA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

WANER SANDRO CESAR FRANCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO da parte Autora, para manifestar-se sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias, Cuiabá, 01 de 

Outubro de 2018. Gestor de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1025915-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

NEIDE DA SILVA MAIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANIL LUCAS DE LARA PINTO (RÉU)

FERNANDO DE LARA PINTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

TATIANE COLOMBO PROCESSO n. 1025915-35.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: $267,619.43 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: NEIDE DA SILVA MAIA Endereço: 

RUA DAS ARAUCÁRIAS, 20, QUADRA 03, JARDIM DAS PALMEIRAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78080-210 POLO PASSIVO: Nome: JOANIL LUCAS DE 

LARA PINTO Endereço: RUA DAS ARAUCÁRIAS, 06, QUADRA 04, 

JARDIM DAS PALMEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-210 Nome: 

FERNANDO DE LARA PINTO Endereço: RUA DAS ARAUCÁRIAS, 06, 

QUADRA 04, JARDIM DAS PALMEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-210 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos (art. 259, inciso I, do CPC), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, CONTESTAR A AÇÃO, conforme despacho, 

petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do 

CPC). Resumo da Inicial: NEIDE DA SILVA MAIA, brasileira, união Estável , 

Servidora pública aposentada, inscrito no CPF: 046.039.741.91, e do RG 

n°109.284 SSP/MT, residente e domiciliado na Rua das Araucárias lote 20, 

Quadra 03 Jardim das Palmeiras , Estado de Mato Grosso, CEP 78080-210. 

vem, por meio de seu procurador infraassinado mandato em anexo doc. 

01, vem, a presença de Vossa Excelência propor a presente: . AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA.; com fulcro no -art....]83 da CR/88, art. 

1.240 CC, art. 12, 92° da Lei nOIO.257/01 e 941 e 55 do CPC, em face de 
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FERNANDO DE LARA PINTO e sua esposa D" JOANIL LUCAS DE LARA 

PINTO, Brasileiros, casados, ambos comerciários, residente e domiciliado 

na Rua da Araucárias Quadra 04, Casa 06, Jardim Palmeiras, Cep: 

78080.210, nesta Capital, portadores Cédula de Identidade RG 131987 e 

239649 SSPIMT, respectivamente e CPF: 275.033.211.72, onde e 

endereços para citação dos mesmo, já qualificados a seguir expostos: 

Dos fatos Os faros, então, irão demonstrar que a situação da autora 

enseja proteção jurídica. 1.1- Tem-se que autora possui o 

imóvel,localizado Rua das Araucárias lote 20, Quadra 03 Jard Assegura o 

art. 183 -da CRJ88 e art. 1.240 do CC que adquirirá a propriedade do 

imóvel, mediante usucapião especial urbana, a situação fática que 

apresentar a junção de alguns elementos fundamentais, quais sejam: 

-Imóvel urbano com extensão até 250 metros quadrados; - Exercício da 

posse sobre esse imóvel sem oposição e ininterrupta pelo lapso temporal 

de 05 nos; - Imóvel utilizado para fins de moradia ~Possuidor não ser 

proprietário de nenhum outro móvel, seja ele rural ou urbano; A 

jurisprudência também anuncia os requisitos do usucapião especial 

urbano, conforme julgado do TJ/MG: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - 

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO .- REQUISITOS. COMPROVAÇÃO - 

IMPRESCINDIBILlDADE Para fazer jus ao usucapião especial urbano, 

devem ser comprovados todos os requisitos exigidos pelo artigo 183 da 

Constituição Federal de 1988, que instituiu no ordenamento jurídico essa 

nova forma de prescrição aquisitiva da propriedade, ou seja, deve possuir 

como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, 

por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 

moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel 

urbano ou rural. (Número do processo: 2.0000.00.500524-5/0001. Relator: 

MÁRCIA DE PAOLI BALBINO Data do acordão: 29/0912005 Data da 

publicação: 10/1112005) USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO - CF 

ART.183 - REQUISITOS • NÃO. PREENCHIMENTO. ~ Para efeito do 

usucapião com fundamento no artigo 183 da Constituiçtio Federal, 

exige-se: área menor de 250,00m2; que a posse seja mansa, pacífica 

exercida, ininterruptamente e sem oposição, por cinco anos; destinação 

do imóvel para moradia própria do requerente ou de sua famflia; e não ser 

o requerente proprietário de outro imóvel (urbano ou rural). Faltando um 

d e l e s ,  a  a r g ü i ç ã o  d e v e  s e r  c p e l i d a . ( N ú m e r o  d o 

processo:2.0000.00,4633298/000 I Rel~tor: FERNANDO CALDEIRA 

BRANT. Data do acordão: 21/12/2004. Data da publicação: 26/02/2005). A 

jurisprudência também é clara quanto à apreciação do animus domini, 

conforme decisão do TJIMG: USUCAPIÃO ESPECIAL - REQUISITOS - ART. 

183 DA CF - ANIMUS DOMINl - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

SENTENÇA MANTIDA. Para fazer jus à aquisição da propriedade por 

usucapião especial, indispensável a comprovação da existência do 

animus domini. (Número do processo:2.0000.00.490110.6/000 l.Relator: 

IRMAR FERREIRA CAMPOS Data do acorrlão:08/0912005. Data da 

publicação: 14/]012005) Conforme anuncia o art. 941 do CPC, a presente 

ação, então, terá o condão de declarar o domínio do imóvel ao possuidor, 

autor da mesma. 3- Do Pedido Ante o exposto, pede seja julgada 

procedente a presente ação, concedendo ao autor odomínio útil do imóvel 

em questão. Para tanto requer: A- Que seja citado os réus ou quem o faça 

representar, no endereço da Inicial que eram os proprietários do imóvel 

litigioso para responder a presente ação. B- Que sejam citados todos os 

confinantes, conforme as especificações já citadas. C- Que sejam 

intimados, por via postal, os representantes da Fazenda Pública da União, 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios para que manifestem 

eventuais interesses na causa. D- Intimação do Ministério Público, cuja 

manifestação se faz obrigatória no presente feito. E- Que seja concedido 

ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, inclusive perante ao Cartório de 

Imóveis de acordo com o art. 12, ~2° da Lei n010.257/01- Estatuto da 

Cidade. F- Que a sentença seja transcrita no registro de imóveis, mediante 

mandado, por constituir Esta, título hábil para o respectivo registro junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuada 

tempestivamente a Contestação será aplicado os efeitos da revelia. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THALES BARBOZA 

VENTORIM RUBIALE, digitei. CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1025915-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

NEIDE DA SILVA MAIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANIL LUCAS DE LARA PINTO (RÉU)

FERNANDO DE LARA PINTO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO da parte Autora, para apresentar o endereço 

completo de todos os confinantes, para que sejam expedidas as citações. 

Cuiabá, 01 de Outubro de 2018. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010787-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES 

(ADVOGADO(A))

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (EXEQUENTE)

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUTO & HAGE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO da parte Autora, para retirar a certidão no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 01 de Outubro de 2018. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027731-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON LEITE GOMES (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 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027731-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILSON LEITE GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de 

Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de 

modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré pela 

Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, verifico 

que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No 

curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos 

casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o 

intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro 

obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja 

vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um 

consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 
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regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido da presente lide: a) a existência ou não de 

invalidez e, caso positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio 

por parte da seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder 

judiciário (item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a 

realização da perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, 

determino que as partes especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir em relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apenas com o decurso de prazo, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038044-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATIAS BORGHETTI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT, item 2.17.4.7 – “a” e 6.16.6),, IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte autora, via DJE para depositar a 

diligência do oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida no site: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, no prazo de 05 dias. Cuiabá, 01 de 

Outubro de 2018. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001096-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MAXSUEL MAIKO SOARES CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12737505). A parte 

Embargada não apresentou contrarrazões em ID 12762916. Certidão de 

tempestividade em ID 13325612. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 
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artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 12737505, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12618878. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029466-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MOTA ANTUNES (REQUERENTE)

ROMILSON FONSECA MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABILA PEZZO MARINHO (ADVOGADO(A))

ARAMIS MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MULTIPLA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIO TADEU PULCHERIO DE FRANCA JUNIOR (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029466-86.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO MOTA ANTUNES REQUERIDO: MULTIPLA 

DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA Vistos etc. Diante do deferimento das 

férias regulares desta Magistrada a serem usufruídas no período 

compreendido entre os dias 03/10/2018 a 02/11/2018, redesigno a 

audiência para o dia 04 de dezembro de 2018, às 14hr. Intimem-se as 

partes da presente, ressaltando que a parte interessada deverá informar 

a testemunha da solenidade (artigo 455 do Código de Processo Civil). 

Oficie-se o Juízo deprecado. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028820-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO BOTTON (REQUERENTE)

ADAIR JOSE TOMAZI (REQUERENTE)

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON MARTINS GOMES (REQUERIDO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028820-76.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADAIR JOSE TOMAZI, ILDO BOTTON REQUERIDO: EDISON 

MARTINS GOMES Vistos etc. Para cumprir a presente deprecata, designo 

audiência para o dia 27 de novembro de 2018, às 14:00 horas. Nos termos 

do artigo 455 do Código de Processo Civil, caberá ao advogado da parte 

interessada informar ou intimar a testemunha da audiência. Oficie-se o 

Juízo deprecado. Intimem-se as partes via DJE. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026178-33.2018.8.11.0041

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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026178-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HDI SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Determino que a parte Requerente comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Transcorrido o prazo, 

certifique-se o necessário e venham os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025110-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025110-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Determino que a 

parte Requerente comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Transcorrido o prazo, certifique-se o necessário e venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025996-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025996-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Determino que a 

parte Requerente comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Transcorrido o prazo, certifique-se o necessário e venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031264-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

NATALINA SILVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HISSAKO ADACHI YOSHIDA (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE HITOSHI ADACHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031264-82.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NATALINA SILVEIRA BARBOSA REQUERIDO: ESPÓLIO DE 

HITOSHI ADACHI, HISSAKO ADACHI YOSHIDA Vistos etc. Cumpra-se a 
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deprecata e, após, devolva-se à Comarca de origem. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, observadas as 

providências pertinentes. Sirva a presente decisão como mandado. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030209-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

Tabelião do 3º Serviço Notarial e Registro das Pessoas Naturais de Cuiabá 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030209-96.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA HELENA GONCALVES Vistos etc. Cumpra-se a 

deprecata e, após, devolva-se à Comarca de origem. Ocorrendo algumas 

das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, observadas as 

providências pertinentes. Sirva a presente decisão como mandado. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029939-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NB MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

ROBERTO GREJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE SOUZA LIMA FROZZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029939-72.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NB MAQUINAS LTDA REQUERIDO: CAROLINA DE SOUZA 

LIMA FROZZA Vistos etc. Determino que a parte interessada comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias para distribuição da presente, 

e da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Comprovado o pagamento, cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à 

Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da 

determinação, com base na seção 7, art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

origem, no estado em que se encontra, observadas as providências 

pertinentes. Sirva a presente decisão como mandado. Não comprovado o 

pagamento, devolvam-se os autos à origem. Cumpram-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029594-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILEIZA SOUZA SAMPAIO (REQUERIDO)

TRANSMG LTDA - ME (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS GAINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029594-09.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: TRANSMG LTDA - 

ME, LUIZ CARLOS GAINO, JOSILEIZA SOUZA SAMPAIO Vistos etc. 

Determino que a parte interessada comprove o recolhimento da diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado o 

pagamento, cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação, 

com base na seção 7, art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, observadas as providências pertinentes. 

Sirva a presente decisão como mandado. Cumpram-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029546-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

MUTUM AGRO PECUARIA SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SILVA MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029546-50.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MUTUM AGRO PECUARIA SA REQUERIDO: DANIEL SILVA 

MATOS Vistos etc. Cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca 

de origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da 

determinação, com base na seção 7, art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

origem, no estado em que se encontra, observadas as providências 

pertinentes. Sirva a presente decisão como mandado. Cumpram-se. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032530-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO BRIANTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032530-07.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: MARCOS ROBERTO 

BRIANTI Vistos etc. Determino que a parte interessada comprove o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Comprovado o pagamento, cumpra-se a deprecata e após, 

devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o 

cumprimento da determinação, com base na seção 7, art. 393 da 

CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Sirva a presente decisão como 

mandado. Cumpram-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022661-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANIO VIEGAS DE PINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCY ALVES VELASCO (ADVOGADO(A))

NANCY VELASCO SANDER (RÉU)

ERNANI JOSE SANDER (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022661-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANIO VIEGAS DE PINHO RÉU: ERNANI JOSE SANDER, NANCY VELASCO 

SANDER Vistos etc. 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. Na 

oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória. 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. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030692-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

WALMOR ROGERIO PALHANO PORTILHO ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030692-63.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: WALMOR ROGERIO PALHANO PORTILHO ARRUDA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Vistos etc. 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. Na oportunidade as 

partes poderão manifestar interesse na realização de audiência 

conciliatória. 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. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012550-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F & R INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME (AUTOR(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PEREIRA (RÉU)

A. L. DE MIRANDA - ME (RÉU)

ANA LUZINETE DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012550-11.2017.8.11.0041. AUTOR(A): F 

& R INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME RÉU: A. L. DE 

MIRANDA - ME, ANA LUZINETE DE MIRANDA, JULIO CESAR PEREIRA 

Vistos etc. Deixo de apreciar o pedido de id n. 12184603, pois inexiste nos 

autos qualquer decisão prolatada por este Juízo que suspendeu o 

andamento do feito. Expeça-se mandado para citação do executado Julio 

Cesar Pereira. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1030656-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY (ADVOGADO(A))

L. R. R. M. L. (REQUERENTE)

SIRLEI FATIMA ROMANZINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOC BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE MATO GROSSO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, informando o endereço eletrônico de ambas as partes, 

conforme estabelece o art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, o interesse na realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do Código de Processo 

Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, no termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Por fim, a parte Autora requer a 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deixando, 

contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício, o qual deve 

ser aferido com base na condição de seus genitores em razão de ser 

menor impúbere. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência de seus genitores, 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 dos mesmos, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso oos genitores do Requerente não declarem 

renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos extratos de 

suas contas bancarias. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000743-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO IZAQUE DE SOUZA (AUTOR(A))

GISELE SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000743-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO IZAQUE DE SOUZA RÉU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos 

etc. 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. Na oportunidade as 

partes poderão manifestar interesse na realização de audiência 

conciliatória. 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. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016147-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MACEDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FERREIRA COUTINHO (ADVOGADO(A))

ANDRESSA MARA DOS SANTOS GUERREIRO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016147-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA LUCIA MACEDO DA SILVA RÉU: ANDRESSA MARA DOS SANTOS 

GUERREIRO Vistos etc. 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. Na 

oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023652-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA (ADVOGADO(A))

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023652-30.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD RÉU: 

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Vistos 

etc. 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. Na oportunidade as 
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partes poderão manifestar interesse na realização de audiência 

conciliatória. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025706-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO MENDONCA (ADVOGADO(A))

IDEMAR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (RÉU)

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025706-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IDEMAR RODRIGUES DA SILVA RÉU: TRIMEC CONSTRUCOES E 

TERRAPLENAGEM LTDA Vistos etc. 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. Na oportunidade as partes poderão manifestar interesse na 

realização de audiência conciliatória. 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022205-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERIDIANA TERRES (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022205-07.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MERIDIANA TERRES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. 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. Na oportunidade as 

partes poderão manifestar interesse na realização de audiência 

conciliatória. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016552-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016552-24.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA 

LTDA - EPP RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

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. Na oportunidade as partes poderão 

manifestar interesse na realização de audiência conciliatória. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016065-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRIA ALVES MARTINS (AUTOR(A))

marinice de fátima da cruz (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE (RÉU)

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016065-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALKIRIA ALVES MARTINS RÉU: CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE 

Vistos etc. 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. Na oportunidade as 

partes poderão manifestar interesse na realização de audiência 

conciliatória. 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026461-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVERIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026461-90.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLAUDIO SILVERIO DE CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 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. Na oportunidade as partes poderão manifestar 

interesse na realização de audiência conciliatória. 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022704-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

RONILDO SIQUEIRA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022704-88.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RONILDO SIQUEIRA PINTO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no 
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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. Na oportunidade as partes poderão manifestar interesse na 

realização de audiência conciliatória. 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018233-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SCARANTTI (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOUBERT BRITO DE LIMA (REQUERIDO)

MARCIA PRADO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018233-29.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCO ANTONIO SCARANTTI REQUERIDO: JOUBERT 

BRITO DE LIMA, MARCIA PRADO DE OLIVEIRA LIMA Vistos etc. A fim de 

se evitar futuras alegações de nulidade, intime-se a parte Requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca do contido na 

petição de id n. 14843795. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032322-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DF PACK EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PAULINO PEREIRA DE BELEM (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032322-23.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: 

DF PACK EMBALAGENS LTDA - ME Vistos etc. Cumpra-se a deprecata e 

após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem 

o cumprimento da determinação, com base na seção 7, art. 393 da 

CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Sirva a presente decisão como 

mandado. Cumpram-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032604-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANELITO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032604-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANELITO JOSE DOS SANTOS RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. 

Observa-se que a parte Autora não identificou todos os documentos junto 

ao sistema PJE conforme estabelece o artigo 32 da ResoluçãoTJMT/TP n. 

03/2018, in verbis: Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único, do artigo 321, 

caput, CPC. – grifei e negritei. A parte Requerente identificou os 

documentos como “002 – doc”, “003 – doc”, “004 – extrato”, “005 – conta”, 

“006 – conta” e “006 – extrato”, o que dificulta o exame dos autos digitais, 

pois não se referem aos documentos efetivamente juntados. Além disso, 

alguns documentos (id n. 15626617) que acompanham a inicial foram 

juntados de forma invertida, ou seja, de lado ou de cabeça para baixo, o 

que também dificulta o exame dos autos digitais. Desse modo, intime-se a 

parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo nova juntada de todos os documentos que acompanham a 

inicial, em ordem cronológica, identificando cada um deles conforme a 

norma acima citada, sob pena de indeferimento da exordial. Com a 

emenda, determino a exclusão do sistema PJE dos documentos juntados 

anteriormente à presente decisão. Após, imediatamente conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016044-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIR BASANIN - ME (AUTOR(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016044-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DELAIR BASANIN - ME RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

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. Na oportunidade as partes poderão 

manifestar interesse na realização de audiência conciliatória. 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. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013902-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- EPP (AUTOR(A))

EDUARDO GOMES SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013902-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PARANA LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- EPP RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. 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. Na oportunidade as 

partes poderão manifestar interesse na realização de audiência 

conciliatória. 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. Intimem-se.
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Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034898-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

A. L. DE MIRANDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F & R INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME (EMBARGADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. 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 o saneamento do feito (artigo 357 do Código de Processo 

Civil) ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide (artigo 355 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012615-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior (ADVOGADO(A))

EDMILSON SILVA ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012615-06.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDMILSON SILVA ESPIRITO SANTO REQUERIDO: BANCO 

PAN S.A. Vistos etc. 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. Na 

oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória. 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. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010393-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA (ADVOGADO(A))

KATYA REGINA CURVO GALITZKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010393-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

KATYA REGINA CURVO GALITZKI RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 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. Na oportunidade as partes poderão manifestar 

interesse na realização de audiência conciliatória. 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. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004643-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE BEZERRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI (ADVOGADO(A))

RESIDENCIAL SAO JOSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004643-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALEXANDRE BEZERRA DO 

NASCIMENTO RÉU: RESIDENCIAL SAO JOSE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - EPP, GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

Vistos etc. 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. Na oportunidade as 

partes poderão manifestar interesse na realização de audiência 

conciliatória. 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. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002771-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GARCIA NETO OAB - 294.760.971-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. 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 o saneamento do feito (artigo 357 do Código de Processo 

Civil) ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide (artigo 355 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030678-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. De início, registro que a presente ação trata-se de ação de 

obrigação de fazer o qual prosseguirá pelo rito comum. No mais, observo 

da petição inicial que a parte Requerente almeja o deferimento de tutela, 

todavia, fundamento seu pedido erroneamente no artigo 497 do Código de 

Processo Civil, isso porque referido dispositivo estabelece uma regra de 

julgamento das Ações Relativas às Prestações de Fazer, de Não Fazer e 

de Entregar Coisa. Assim, intime-se a parte Autora para que, caso queira, 

fundamente seu pedido de tutela nas opções existentes no Código de 

Processo Civil de 2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Intime-se a parte autora para que manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informando o endereço eletrônico de ambas as 

partes, conforme estabelece o art. 319, II, do CPC, sob pena de 
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indeferimento da inicial. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031133-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO COSTA E SILVA (EXECUTADO)

FABRICIA FERREIRA PAJANOTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. De início, retifique a autuação do feito devendo ser retirada a 

marcação de urgência. Conforme entendimento da Jurisprudência, “A taxa 

judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais poderão ser pagas 

ao final, nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea 

do pagamento.” (AI 166940/2015, Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 18/09/2017). Ocorre 

que a Requerente não trouxe aos autos nenhuma prova da sua 

incapacidade momentânea para arcar com o pagamento das custas e 

taxas judiciárias, haja vista que o valor dado à causa, por si só, não é 

hábil ao deferimento do pedido para pagamento das custas ao final da 

demanda. Apenas a título de argumentação, ressalta-se que, se for o 

caso, há a possibilidade de recolhimento de custas na forma parcelada, 

conforme estabelece o artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil. Assim 

sendo, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende sua inicial, comprovando o preenchimento dos referidos 

pressupostos, sob pena de indeferimento do benefício pretendido, ou 

então que realize o recolhimento das custas e taxas judiciais. Transcorrido 

o prazo, certifique o necessário e venham os autos conclusos 

imediatamente. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015067-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015067-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE EXECUTADO: JOSE CHARBEL MALOUF 

Vistos etc. Associe junto ao sistema PJE o presente feito e os Embargos à 

Execução de n. 1024725-37.2017 à ação de conhecimento de n. 

1017162-26.2016, pois reconhecida a conexão entre as demandas (id n. 

9428865). Embora esteja suspensa a tramitação da presente ação 

executiva (id n. 12884261), determino que a parte Executada se manifeste 

acerca do contido na petição de id n. 10649557, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021845-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ROSA GONCALVES (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021845-72.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIA REGINA ROSA GONCALVES REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos etc. 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. Na oportunidade as partes poderão manifestar 

interesse na realização de audiência conciliatória. 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015576-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENICE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015576-17.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADENICE MARIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 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. Na oportunidade as partes poderão manifestar 

interesse na realização de audiência conciliatória. 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018923-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA APARECIDA NUNES AMARAL (REQUERENTE)

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO EDIFICIO BOULEVARD MONDRIAN (REQUERIDO)

I. S. E. S. (REQUERIDO)

VANIA SONZA SERVICOS DE PINTURAS - ME (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018923-58.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: KATIA APARECIDA NUNES AMARAL REQUERIDO: 

CONDOMINIO EDIFICIO BOULEVARD MONDRIAN, ALLIANZ SEGUROS S/A, 

VANIA SONZA SERVICOS DE PINTURAS - ME, ILANA SANTIAGO E SILVA 

Vistos etc. Anote junto ao sistema PJE a existência da reconvenção. 

Determino que os Reconvintes comprovem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

o recolhimento das custas e taxas judiciárias relativas à reconvenção, sob 

pena de indeferimento. 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. Na 

oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018347-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA BORGES (AUTOR(A))

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (RÉU)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018347-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARINALVA BORGES RÉU: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos etc. 

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. Na oportunidade as partes poderão 

manifestar interesse na realização de audiência conciliatória. 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012259-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

GISELA ALVES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012259-11.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABA S.A Vistos etc. 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. Na 

oportunidade as partes poderão manifestar interesse na realização de 

audiência conciliatória. 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017915-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA FIASCHI MOREIRA (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO MOREIRA (ADVOGADO(A))

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

VIVIANE CRISTINA KUHN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERELEPPI MODA INFANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando o teor da certidão contida em ID 11678022, 

intime-se a parte Autora para, querendo, se manifestar no sentido de 

promover o andamento do feito, bem como especificar e justificar as 

provas que pretende produzir (se entender necessário), no prazo legal. 

Após, venham os autos conclusos para o saneamento do feito (artigo 357 

do CPC) ou, se for o caso, para o julgamento antecipado da lide (artigo 355 

do CPC). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031390-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR RUELIS (AUTOR(A))

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BEDUSCHI (ADVOGADO(A))

OTTO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDAO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031390-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDIR RUELIS RÉU: CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDAO Vistos 

etc. 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. Na oportunidade as 

partes poderão manifestar interesse na realização de audiência 

conciliatória. 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022573-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA (ADVOGADO(A))

EDENIR GONCALO LUCIO (REQUERENTE)

DOLORES CRUZ ROSELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. 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 o saneamento do feito (artigo 357 do Código de Processo 

Civil) ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide (artigo 355 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004581-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER (ADVOGADO(A))

KELVY KELY APARECIDA PENNA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLÍNICA POPULAR (RÉU)

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. 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 o saneamento do feito (artigo 357 do Código de Processo 

Civil) ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide (artigo 355 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006122-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ANDRADE FLORENTINO - ME (RÉU)

HELIO ANDRADE FLORENTINO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Em que pese os argumentos apresentados na petição de ID 

10880290, entendo que as citações dos Requeridos não foram realizadas 

conforme estabelece a Lei (ID 7943391 e ID 7943671), isso porque, 

conforme já asseverado na decisão de ID 9603292, ambas foram 

recebidas por pessoa estranha à lide. Ademais, não há o que se falar na 

validade da citação da empresa Requerida com base no entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, isso porque o Oficial de Justiça certificou que 
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no endereço dos Requeridos existe um galpão, fechado e desativado, 

tendo inclusive, obtido informações junto aos vizinhos de que a empresa 

não funciona mais naquele endereço (ID 10846544). Somado a isso, 

verifico que mandado expedido e contido em ID 10251326 constou 

endereço da empresa Requerida diverso do cadastrado na Secretaria do 

Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, qual seja, Avenida Balneário Doutor 

Meirelles, número 353, Bairro Altos do Coxipó, CEP 78088-010, nesta 

Capital. Desse modo, mantenho a decisão contida em ID 9603292 e 

determino que seja expedido novo mandado de citação dos Requeridos no 

endereço acima especificado. Intime-se a parte Requerente para que 

comprove nos autos o pagamento da diligência do Oficial de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005344-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NUNES (ADVOGADO(A))

YURI SEBASTIAO APRINIO QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. 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 o saneamento do feito (artigo 357 do Código de Processo 

Civil) ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide (artigo 355 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015637-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

ELINALVA FREITAS DA MOTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. 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 o saneamento do feito (artigo 357 do Código de Processo 

Civil) ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide (artigo 355 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016918-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

DALVIANA PEREIRA DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL (RÉU)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. 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 o saneamento do feito (artigo 357 do Código de Processo 

Civil) ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide (artigo 355 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019125-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ROGERIO RENE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. 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 o saneamento do feito (artigo 357 do Código de Processo 

Civil) ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide (artigo 355 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019914-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

IONARA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. 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 o saneamento do feito (artigo 357 do Código de Processo 

Civil) ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide (artigo 355 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004553-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

RACHEL MARTINS DOS SANTOS SCHIAVONI (AUTOR(A))

MARCIO FAGUNDES MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

ILMA ROSA FAGUNDES (AUTOR(A))

RODRIGO MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. 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 o saneamento do feito (artigo 357 do Código de Processo 

Civil) ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide (artigo 355 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017176-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

REGER SALGADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. 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 o saneamento do feito (artigo 357 do Código de Processo 

Civil) ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide (artigo 355 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020454-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

WILSON FERREIRA FRANCA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLA MARTINS VARGAS (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. 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 o saneamento do feito (artigo 357 do Código de Processo 

Civil) ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide (artigo 355 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021483-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

FABIO SILVA TEODORO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. 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 o saneamento do feito (artigo 357 do Código de Processo 

Civil) ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide (artigo 355 do 

Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1025152-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO 

BEMAT-SAM-BEMAT (EMBARGANTE)

ALESSANDRO MEYER DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Germano Leite de Mello (EMBARGADO)

Germano Leite de Mello (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025152-34.2017.8.11.0041. 

EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS 

DO BEMAT-SAM-BEMAT EMBARGADO: GERMANO LEITE DE MELLO 

Vistos etc. 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. Na oportunidade as 

partes poderão manifestar interesse na realização de audiência 

conciliatória. 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014250-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014250-22.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA REQUERIDO: 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos etc. 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. Na oportunidade as partes poderão manifestar 

interesse na realização de audiência conciliatória e o Requerente tomar 

ciência dos documentos juntados pela Requerida por meio da petição de id 

n. 12973525. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 871240 Nr: 10465-74.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FERNANDO NUNES BORGES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 761855 Nr: 14354-07.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH MOREIRA DOS SANTOS, LORENA 

MOREIRA THEODORO DOS SANTOS

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  B A N C O  S A F R A  S / A , 

SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE BANCOS SOCIEDADE 

ANÔNIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 
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OAB:15634/MT, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - 

OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116/DF

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 168267 Nr: 17781-90.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR SOARES MARTINS, MARIA SILVIA AMICUCCI 

SOARES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA REGINA DOS SANTOS PENTEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON BALBINO VILELA 

JUNIOR - OAB:5982-MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte Executada para indicar os dados bancários para 

levantamento da quantia remanescente do valor penhorado em fls. 

168/169, conforme decisão de fls. 194/196. Com a indicação, expeça-se 

alvará judicial em favor da Executada para devolução do referido 

montante.

Dando prosseguimento ao feito, verifico que a parte Executada não 

efetuou o pagamento do saldo exequendo remanescente, razão pela qual 

defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido em 

fls. 208/209, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código 

de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 199063 Nr: 17081-80.2005.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACTUAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DE ALMEIDA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Correspondência Devolvida no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 141608 Nr: 25894-67.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20.237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT, VITOR 

SCHMIDT FERREIRA - OAB:21.325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos Monitótios no prazo de 15 (quinze )dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 709246 Nr: 2116-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVINNA PATRICIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIANTE COMÉRCIO E REPRESENTANTÇÕES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ISALTINO DE SOUSA 

- OAB:4499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

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

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Franciely Fonseca

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1013422 Nr: 28999-32.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE ALVES DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INACIO 

MORAIS - OAB:26.951/GO, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748/PE

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerida Expresso Satélite 

Norte LTDA para efetuar o depósito judicial referente ao montante dos 

honorários, no prazo de 10 (dez) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 365629 Nr: 3795-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE LOPES 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que na petição de fls. 343/344 não constam os dados bancários 

para expedição do alvará determinado as fls. 347, assim intimo o patrono 

do autor para informar os dados, bem manifestar acerca do pagamento do 

valor remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1143519 Nr: 28925-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ALMEIDA PRATA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca de fls. 93/94, no prazo de 5 dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 951480 Nr: 660-63.2015.811.0041

 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: SIRLEY DE OLIVEIRA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

complementação do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

§ 1º do art. 477 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 379090 Nr: 14842-64.2009.811.0041

 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: AUREO DINIZ SANTA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o advogado da parte autora foi intimado por DJE, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(art. 485, III c.c. § 1º, NCPC), permanecendo inerte. Certifico ainda, que 

não foi possível intimar o autor pessoalmente face a devolução da 

correspondência.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 833457 Nr: 38890-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/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 de sentença, no prazo de cinco dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 717670 Nr: 11603-81.2011.811.0041

 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: NILSON CAROLINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER RABELO, "TV GAZETA OU RECORD" 

-GAZETTA & PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - 

OAB:5.668/MT, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:2.906

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

OAB:3213, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Art.4º do Provimento 31/2016 – CGJ, o 

feito aguardará na secretaria o prazo de 30 dias após a certificação do 

transito em julgado, em não havendo pedido de cumprimento de sentença, 

será encaminhado a central de arrecadação.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1020380 Nr: 32120-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR CORRELO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, ROSANGELA MARIA PEDROSO - OAB:8271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:17.054/O, 

JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917/MT, LAERCIO FAEDA - 

OAB:3.589-B

 Certifico que intimo o Advogado Marcelo Joventino Coelho, OAB/MT n. 

5950-A, da decisão de fls. 2047/2048 conforme dispositivo: " Diante do 

exposto, ausentes os requisitos exigidos em lei, indefiro o ingresso de 

Roselei Maria Hoehn Correlo como assiste litisconsorcial do Requerente. 

Intimem-se as partes da presente. Com o decurso de prazo recursal, 

venham os autos conclusos para saneamento Cumpra-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1051269 Nr: 47058-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIANA NUNES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que, em cumprimento ao Art.4º do Provimento 31/2016 – CGJ, o 

feito aguardará na secretaria o prazo de 30 dias após a certificação do 

transito em julgado, em não havendo pedido de cumprimento de sentença, 

será encaminhado a central de arrecadação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 786390 Nr: 40280-87.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO DE CARVALHO PERES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

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

5.871

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiártia de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 926384 Nr: 47328-29.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIDES BENEDITA DE SIQUEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SAMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA APARECIDA SOUZA 

BARBOSA ROSA - OAB:15395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a secretaria expediu os documentos necessários para a 

concretização do ato encaminhando ao Cartório do 2º oficio e 

posteriormente ao cartório do 6ª Ofício, assim, considerando o 

requerimento da advogado da parte autora, a intimo para que informe, no 

prazo de até 05 (cinco) dias, qual documento original necessita, visto que 

os documentos que acompanharam a inicial são cópias autenticadas, 

havendo somente um documento original encartado as fls. 66, o qual 

também fora encaminhado ao cartório via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 822449 Nr: 28620-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS 

BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT, MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE 

ANDRADE - OAB:12596

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

OAB:8.656/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028834-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDVALDO SOUZA SILVA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028834-60.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 14 de dezembro de 2018, às 08:45 horas, a ser 

realizada na sala 02 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). 

Cumpram-se. Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030253-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ARMANDO OTAIR PAVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Analisando a causa de pedir e os pedidos da inicial, verifico, 

salvo melhor juízo, que inexiste razão para que o feito tenha seu regular 

tramite nesta 6ª Vara Cível, e sim em uma das Varas Especializadas em 

Direito Bancário. Acerca da competência das Varas de Direito Bancário 

instauradas nesta Comarca, o Conselho da Magistratura do Tribunal de 

Justiça editou o provimento 004/2008/CM, que atribuiu nova competência 

às varas judiciais desta Capital, vejamos: “(...) I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 

15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência 

exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes 

de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 

essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. (...)” (Grifei) No caso trazido 

à exame, os Requerente objetivam, dentre os inúmeros pedidos, a 

declaração de excesso de cobrança de encargos no contrato de 

financiamento firmado entre as partes, o que evidencia a natureza 

bancária da demanda. Estando em evidência que o presente feito versa 

sobre causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras, não é este Juízo competente para processá-lo e julgá-lo. É de 

bom alvitre ressaltar que o mesmo não incorre em nenhuma das 

excludentes relacionados pelo §2º do provimento 004/2008/CM, acima 

citado, uma vez o pedido de indenização por danos morais está vinculado 

ao pedido de natureza bancária, acima citado. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE 

TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, 

E §§ 2º e 3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe 

ao Juízo Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano 

moral, a competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será 

afastada se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente 

bancária (art. 1º, I, §2º, da Portaria 004/2008/CM). (CC 23110/2015, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO 

DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE MÚTUO - CARTÃO DE 

CRÉDITO – MATÉRIA DA VARA ESPECIALIZADA – QUESTÃO PACIFICADA 

NO TRIBUNAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – CONFLITO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. As administradoras de cartões de crédito são 

instituições financeiras, nos termos do que se extrai da Súmula 283 do 

colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Se o objeto da ação proposta 

versa sobre quaisquer discussões acerca de cartões de crédito e não se 

coloca no pólo passivo apenas a empresa da bandeira do cartão (art. 17 

da Lei 4595/94), a competência estará fixada em favor das 

VarasEspecializadas em Direito Bancário. 3. Incidência do art. 1º, I, §§ 1º e 

2º, do Provimento 004/2008. (CC 83203/2014, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2015, Publicado no DJE 25/02/2015). 

Saliento, por fim, que o reconhecimento de ofício faz-se necessário, por 

se tratar de matéria de ordem pública. Desse modo, configurada a 

incompetência em razão da matéria, pois a controvérsia versa acerca de 

conteúdo financeiro/bancário, a redistribuição do presente feito se impõe. 

Diante do exposto, e com base no Provimento n. 004/2008/CM, DECLARO 

este Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o presente 

feito, devendo o mesmo ser remetido à uma das Varas Especializadas em 

Direito Bancário desta Capital, mediante as baixas junto ao sistema PJE. 

Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030089-53.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO ALTOS DE CHAPADA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE LEITE CARAMES (EXECUTADO)

ABEL DOVAL CARAMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030089-53.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO ALTOS DE CHAPADA EXECUTADO: ABEL DOVAL 

CARAMES, MARIA JOSE LEITE CARAMES Vistos etc. Cite-se a parte 

Executada para pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. Deverá constar no 

mandado a possibilidade da parte Executada opor Embargos à Execução 

(artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não se efetivando o 

pagamento, determino o cumprimento do mandado de penhora de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a parte Executada (art. 

829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á 

arrestar tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo reduzido pela metade em 

caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil. O Exequente deverá comprovar o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Tratando-se de vício 

sanável, determino que o Exequente junte aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o comprovante de pagamento da guia das custas e taxas 

judiciais, pois o documento de id n. 15546248 encontra-se ilegível, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se. Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030437-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN (ADVOGADO(A))

WESLEY SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

UBENIS PEREIRA JARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Wesley Souza Santos ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência c/c Reparação de Danos Morais e Pedido de Tutela de 

Urgência em face de Banco do Brasil S/A, 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 o qual foi negativado. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. 

A tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. 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). A probabilidade do direito se evidencia no documento 

que demonstra que o nome do Requerente foi inserido nos órgãos de 

inadimplentes em razão de dois empréstimos bancários, um no valor de 

R$120.570,73 (cento e vinte mil quinhentos e setenta reais e setenta e três 

centavos) e R$206.413,21 (duzentos e seis mil quatrocentos e treze reais 

e vinte e um centavos) (id n. 15332791), bem como, na afirmação do Autor 

de que desconhece as dívidas negativadas. 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 à Requerente, 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 da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, referentes aos débitos em discussão. Em caso 

de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o 

limite máximo de 10 (dez) 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, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Considerando que a 

Central de Conciliação, responsável pela disponibilização e realização das 

audiência de conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo 

Civil, no momento não dispõe de datas em sua pauta, por ora, deixo de 

designar o supracitado ato. Cite-se e intime-se a parte Requerida da 

presente decisão. Após, o cumprimento da determinação acima, voltem os 

autos conclusos para que este Juízo designe a audiência de conciliação 

nos termos do artigo 334. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017662-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

LUIS ALBERTO AMORIM BRITO (AUTOR(A))

ROSA MARIA GONCALVES DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI (ADVOGADO(A))

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017662-58.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSA MARIA GONCALVES DE BRITO, LUIS ALBERTO AMORIM BRITO 
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RÉU: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Vistos etc. Observa-se a 

existência de matérias discutidas no presente feito abrangendo inúmeros 

Recursos Especiais ajuizados perante o Superior Tribunal de Justiça. 

Estão pendentes de julgamento junto à referida Corte Superior o Recurso 

Especial nº. 1.614.721/DF e o Recurso Especial nº. 1.631.485/DF (ambos 

cadastrados como Tema 971), os quais se discutem a seguinte tese: 

“Definir acerca da possibilidade ou não de inversão, em desfavor da 

construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.” Além disso, estão 

pendentes de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça o Recurso 

Especial nº. 1.498.484/DF e o Recurso Especial nº. 1.635.428/SC, os quais 

pretendem: “Definir acerca da possibilidade ou não de cumulação da 

indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de 

inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em 

construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda.” 

Ressalta-se que as matérias discutidas acima estão sendo processadas 

na forma de recurso repetitivo, nos termos do artigo 1036 do Código de 

Processo Civil e que o referido Tribunal determinou o sobrestamento de 

todos os processos em trâmite no país em que há discussão acerca das 

matérias transcritas acima (nos termos do artigo 1037, II, do Código de 

Processo Civil), como é o caso da presente ação. Diante do exposto, 

determino a suspensão do presente feito até o julgamento final pelo 

Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais nº. 1.614.721/DF, nº. 

1.631.485/DF, nº. 1.498.484/DF e nº. 1.635.428/SC. Após, conclusos para 

saneamento. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020458-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

LAURIANE NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020458-22.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAURIANE NUNES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente representadas, 

nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a 

produção de prova pericial requestada pela ré em contestação, para se 

chegar a bom termo no que concerne a invalidez da autora bem como o 

seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, podendo ser encontrado no endereço: Centro Médico CPA, Rua 

Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), 

Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 99635-6009. Fixo o 
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prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem 

como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão 

pagos ao perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou 

suspeição do profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No 

mesmo prazo, a Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários 

periciais. Intime-se o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar concordância da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora 

para o inicio dos trabalhos periciais. Da designação, intimem-se as partes 

e assistentes técnicos, consignando que a parte Requerente deverá ser 

intimada pessoalmente para comparecimento à perícia médica. Do laudo, 

às partes. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028925-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028925-53.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 14 de dezembro de 2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada na sala 02 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). 

Cumpram-se. Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028689-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

NEDES HELIO BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028689-04.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 14 de dezembro de 2018, às 09:30 horas, a ser 

realizada na sala 02 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). 

Cumpram-se. Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011672-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GLEICE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011672-86.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GLEICE APARECIDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: 

Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do 

terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001831-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

FRANCISCA DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001831-67.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCA DA SILVA PEREIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 
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DE SEGUROS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código 

de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de 

modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré pela 

Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, verifico 

que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No 

curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos 

casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o 

intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro 

obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja 

vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um 

consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida alega também a 

carência da ação, sob o argumento da falta de interesse de agir em razão 

de já ter havido o pagamento da indenização através da via administrativa, 

todavia, é pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede 

administrativa não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. 

Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do 

Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – 

COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – 

REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO 

ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA 

DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, 

DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO 

STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE 

OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. A respeito 

da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação do endereço que o 

Autor reside, verifico que a preliminar não merece prosperar, haja vista 

que a declaração de endereço do Requerente é revestida de presunção 

de veracidade. Assim sendo, não há o que se falar em qualquer ausência 

de pressupostos, posto que, a declaração de endereço falso, quando 

provada, o que não é o caso dos autos, acarreta prejuízos e sanções 

previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a faculdade de escolher o 

foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu domicilio, no local do 

acidente ou local de domicilio da parte Requerida, sendo a ultima opção 

escolhida pela parte Autora, não havendo o que se falar em ausência de 

requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a preliminar em questão. 

Legítimas as partes e estando devidamente representadas, nada havendo 

a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova 

pericial requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo 

no que concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, 

nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser 

encontrado no endereço: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones 

(065) 99641-7100 e 99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, 

caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais 

em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do 

laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 

465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida 

deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito 

judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da 

nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019667-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019667-53.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 
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integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente representadas, 

nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a 

produção de prova pericial requestada pela ré em contestação, para se 

chegar a bom termo no que concerne a invalidez da autora bem como o 

seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo , podendo ser encontrado no endereço: Rua 24 de outubro, n. 

827, Bairro Popular, Galera 24 de outubro, sala 08, Cuiabá-MT, CEP 

78045-470, telefone para contato (65) 99972-1818. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da realização da 

pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os 

honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao 

perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a 

Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se 

o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância 

da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017829-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ENRIQUE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017829-75.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIEGO ENRIQUE SOUZA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida alega também a 

carência da ação, sob o argumento da falta de interesse de agir em razão 

de já ter havido o pagamento da indenização através da via administrativa, 

todavia, é pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede 

administrativa não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. 

Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do 

Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 
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INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – 

COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – 

REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO 

ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA 

DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, 

DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO 

STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE 

OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Legítimas as 

partes e estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou 

o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial 

requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo no que 

concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio 

como perito judicial o Dr. Roberto Gomes de Azevedo , podendo ser 

encontrado no endereço: Rua 24 de outubro, n. 827, Bairro Popular, 

Galera 24 de outubro, sala 08, Cuiabá-MT, CEP 78045-470, telefone para 

contato (65) 99972-1818. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do 

Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em 

R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo 

pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028390-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAMILO NUNES FREIRE (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028390-27.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 14 de dezembro de 2018, às 09:45 horas, a ser 

realizada na sala 02 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). 

Cumpram-se. Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005996-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUIS DA CRUZ OLIVEIRA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005996-60.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVALDO LUIS DA CRUZ OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 
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O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: Centro 

Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016926-40.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADJALMA SOARES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 
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O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente representadas, 

nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a 

produção de prova pericial requestada pela ré em contestação, para se 

chegar a bom termo no que concerne a invalidez da autora bem como o 

seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, podendo ser encontrado no endereço: Centro Médico CPA, Rua 

Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), 

Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 99635-6009. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem 

como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão 

pagos ao perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou 

suspeição do profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No 

mesmo prazo, a Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários 

periciais. Intime-se o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar concordância da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora 

para o inicio dos trabalhos periciais. Da designação, intimem-se as partes 

e assistentes técnicos, consignando que a parte Requerente deverá ser 

intimada pessoalmente para comparecimento à perícia médica. Do laudo, 

às partes. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018900-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VINICIOS SANTOS DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A respeito da preliminar de carência 

da ação por faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da 

ausência de comprovação do endereço que o Autor reside, verifico que a 

preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço 

do Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, 

não há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, 

a declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

Autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. 

Logo, rejeito a preliminar em questão. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: 

Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do 

terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018227-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA DE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(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))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018227-22.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIUZA DE SOUZA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente representadas, 

nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a 

produção de prova pericial requestada pela ré em contestação, para se 

chegar a bom termo no que concerne a invalidez da autora bem como o 

seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. Flávio Ribeiro de 

Melo, podendo ser encontrado no endereço: Avenida das Flores, nº. 843, 

Sala 43, 4º andar, Anexo ao consultório do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro 

Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos telefones (065) 3025-3063 e 

9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do 

Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em 

R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo 

pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Cumpra-se.
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006588-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIANA CLAUDIA NAMAN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. Quanto a preliminar de carência da 

ação, entendo que a matéria arguida se confunde com a questão de mérito 

e como tal será apreciada no momento opoturno. Legítimas as partes e 

estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito 

por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada 

pela ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Flávio Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado no endereço: 

Avenida das Flores, nº. 843, Sala 43, 4º andar, Anexo ao consultório do 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos 

telefones (065) 3025-3063 e 9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da realização da 

pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os 

honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao 

perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a 

Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se 

o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância 

da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028333-09.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 14 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, a ser 

realizada na sala 02 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). 

Cumpram-se. Intimem-se. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008992-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CIPRIANO NUNES DE SIQUEIRA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do 

artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. 

Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 
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administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Roberto Gomes de Azevedo , podendo ser encontrado no endereço: Rua 

24 de outubro, n. 827, Bairro Popular, Galera 24 de outubro, sala 08, 

Cuiabá-MT, CEP 78045-470, telefone para contato (65) 99972-1818. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem 

como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão 

pagos ao perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou 

suspeição do profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No 

mesmo prazo, a Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários 

periciais. Intime-se o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar concordância da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora 

para o inicio dos trabalhos periciais. Da designação, intimem-se as partes 

e assistentes técnicos, consignando que a parte Requerente deverá ser 

intimada pessoalmente para comparecimento à perícia médica. Do laudo, 

às partes. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004683-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAYCON JHONES ROCHA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004683-64.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

MAYCON JHONES ROCHA FONSECA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do 

artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. 

Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida alega também a 

carência da ação, sob o argumento da falta de interesse de agir em razão 

de já ter havido o pagamento da indenização através da via administrativa, 

todavia, é pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede 

administrativa não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. 

Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do 

Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – 

COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – 

REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO 

ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA 

DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, 

DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO 

STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE 

OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 
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recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. A respeito 

da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação do endereço que o 

Autor reside, verifico que a preliminar não merece prosperar, haja vista 

que a declaração de endereço do Requerente é revestida de presunção 

de veracidade. Assim sendo, não há o que se falar em qualquer ausência 

de pressupostos, posto que, a declaração de endereço falso, quando 

provada, o que não é o caso dos autos, acarreta prejuízos e sanções 

previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a faculdade de escolher o 

foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu domicilio, no local do 

acidente ou local de domicilio da parte Requerida, sendo a ultima opção 

escolhida pela parte Autora, não havendo o que se falar em ausência de 

requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a preliminar em questão. 

Legítimas as partes e estando devidamente representadas, nada havendo 

a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova 

pericial requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo 

no que concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, 

nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser 

encontrado no endereço: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones 

(065) 99641-7100 e 99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, 

caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais 

em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do 

laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 

465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida 

deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito 

judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da 

nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1026629-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MICHELONI DA SILVA (ADVOGADO(A))

CAMILA CARVALHO VILELA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL FLORENCO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026629-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CAMILA CARVALHO VILELA DE MORAES REQUERIDO: JOEL FLORENCO 

DE SOUZA Vistos etc. Notifique-se a parte Requerida, conforme pleiteado 

na exordial. Após, cumpra-se o que determina o artigo 729 do novo Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002677-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE DE MORAIS GONCALVES (ADVOGADO(A))

EDUARDO PETRY LEONEL (AUTOR(A))

ALBERTINA PETRI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA CONSTRUCOES E REFORMAS RESIDENCIAIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002677-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBERTINA PETRI, EDUARDO PETRY LEONEL RÉU: FERREIRA 

CONSTRUCOES E REFORMAS RESIDENCIAIS LTDA - ME Vistos etc. 

Recebo as emendas à inicial de id n. 12427261 e 12944807, com seus 

documentos. Por consequência, evidenciado que a parte Requerente não 

possui capacidade financeira de arcar com as custas e taxas judiciais, 

defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 23 de novembro de 2018, às 08:00 horas, 

a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto ao 

pedido de tutela de urgência, postergo a sua apreciação, pois não 

vislumbro que, citado, o requerido possa praticar ou deixar de praticar 

atos que inviabilizem o cumprimento futuro da medida, bem como, em 

homenagem à ampla defesa e ao estabelecimento do pleno contraditório. 

Ademais, colhe-se da Jurisprudência que “a antecipação da tutela sem 

audiência da parte contrária é providência excepcional, autorizada apenas 

quando a convocação do réu contribuir para a consumação do dano que 

se busca evitar” (RT 764/221). Em razão disso, após a realização da 

audiência conciliatória e o decurso de prazo para apresentação da 

contestação, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004641-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNO SOUZA GOMES (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004641-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGNO SOUZA GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. A Requerida 

suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento que 

o autor não realizou o pedido administrativo anterior à propositura da 

demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, 

indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. 

Deste modo, chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na 

via administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra 

a disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 
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administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente representadas, 

nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a 

produção de prova pericial requestada pela ré em contestação, para se 

chegar a bom termo no que concerne a invalidez da autora bem como o 

seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo , podendo ser encontrado no endereço: Rua 24 de outubro, n. 

827, Bairro Popular, Galera 24 de outubro, sala 08, Cuiabá-MT, CEP 

78045-470, telefone para contato (65) 99972-1818. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da realização da 

pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os 

honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao 

perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a 

Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se 

o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância 

da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Por fim, tendo 

em vista a mudança de denominação social da seguradora Requerida, 

conforme informado na defesa, proceda a retificação do polo junto à 

autuação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037853-27.2017.8.11.0041
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Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARILENE DA SILVA ESPINDOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037853-27.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILENE DA SILVA ESPINDOLA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 
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à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, devido a 

ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico 

que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido da presente lide: a) a existência ou não de 

invalidez e, caso positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio 

por parte da seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder 

judiciário (item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a 

realização da perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, 

determino que as partes especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir em relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apenas com o decurso de prazo, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032269-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARLETE GONCALVES DOS SANTOS RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos 

etc. Arlete Gonçalves dos Santos ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais com pedido de 

Tutela de Urgência em face de Águas Cuiabá S/A, ambas qualificadas na 

inicial. A Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que a 

Requerida restabeleça o fornecimento de água na sua residência, 

registrada sob a matrícula n. 77460-0, e exclua seu nome do rol dos 

órgãos de proteção ao crédito, alegando, em síntese, que está sendo 

cobrada de forma abusiva pela concessionária. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de 

urgência, como na espécie, 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 diante da 

obrigação em questão que é perfeitamente discutível, face a relação 

jurídica firmada entre as partes, bem como, pelos documentos de id n. 

15575999 e 15575997 que demonstram, ao menos neste momento, que o 

consumo faturado nas faturas em discussão não condiz com a média de 

consumo da residência da Autora, presumindo suposta irregularidade. Por 

sua vez, resta em evidência a urgência do pedido, uma vez que receber a 

notícia de corte no fornecimento de água, por si só, causa à Requerente, 

sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta. Ainda mais, porque a 

demanda versa acerca de serviço de água, bem considerado essencial à 

vida, saúde e à dignidade da pessoa humana, esta última fundamento da 

Constituição da República (art. 1º, inciso III, da CF). Na mesma esteira, não 

há que se falar na inclusão do nome da Autora junto ao rol dos órgãos de 

inadimplentes, como se evidencia por meio do documento de id n. 

15576007. Desta forma, pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de 

cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil para deferimento da tutela 

pretendida. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência pretendida na 

inicial para determinar que a concessionária Requerida restabeleça, no 

prazo de 01 (um) dia, o fornecimento de água na unidade consumidora 

registrada sob a matrícula n. 77460 e exclua, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o nome da Requerente do rol dos órgãos de proteção ao crédito, até 

ulterior deliberação. Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em 

caso de descumprimento da presente, até o limite máximo de 30 (trinta) 

dias. Defiro a assistência judiciária 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 23 de novembro de 2018, às 09:30 

horas, a ser realizada na sala 02 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 parte Requerente será intimada na pessoa 

de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do CPC). Sirva a presente decisão como mandado que deverá ser 

cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, caso necessário. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003592-36.2017.8.11.0041
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. 

Legítimas as partes e estando devidamente representadas, nada havendo 

a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova 

pericial pugnada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo no 

que concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, 

nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser 

encontrado no endereço: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones 

(065) 99641-7100 e 99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, 

caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais 

em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do 

laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 

465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida 

deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito 

judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da 

nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028236-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROSA DE ABREU BARBOSA REIS (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028236-09.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 14 de dezembro de 2018, às 08:45 horas, a ser 

realizada na sala 03 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). 

Cumpram-se. Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002367-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULA ROBERTA FERREIRA BENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida alega também a carência da ação, sob o argumento da falta de 

interesse de agir em razão de já ter havido o pagamento da indenização 

através da via administrativa, todavia, é pacificado o entendimento que o 

pagamento parcial em sede administrativa não retira o interesse da vítima, 

no caso, da parte Autora. Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. 

Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO 

PARCIAL – COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS 

– REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA 

DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – 

SÚMULA Nº 43, DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP 

– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – 

SÚMULA 474, DO STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL 
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NA FASE RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES 

DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Legítimas as 

partes e estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou 

o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial 

requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo no que 

concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio 

como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado 

no endereço: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I 

(fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 

99641-7100 e 99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega 

do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do 

Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em 

R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo 

pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003860-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIMAS MENDES (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003860-90.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE DIMAS MENDES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 
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comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente representadas, 

nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a 

produção de prova pericial requestada pela ré em contestação, para se 

chegar a bom termo no que concerne a invalidez da autora bem como o 

seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. Flávio Ribeiro de 

Melo, podendo ser encontrado no endereço: Avenida das Flores, nº. 843, 

Sala 43, 4º andar, Anexo ao consultório do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro 

Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos telefones (065) 3025-3063 e 

9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do 

Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em 

R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo 

pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003021-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

ADEMILSON NERIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003021-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMILSON NERIS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida alega também a 

carência da ação, sob o argumento da falta de interesse de agir em razão 

de já ter havido o pagamento da indenização através da via administrativa, 

todavia, é pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede 

administrativa não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. 

Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do 

Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – 

COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – 

REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO 

ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA 

DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, 

DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO 

STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE 

OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Legítimas as 

partes e estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou 

o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial 

requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo no que 

concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio 

como perito judicial o Dr. Roberto Gomes de Azevedo , podendo ser 

encontrado no endereço: Rua 24 de outubro, n. 827, Bairro Popular, 

Galera 24 de outubro, sala 08, Cuiabá-MT, CEP 78045-470, telefone para 

contato (65) 99972-1818. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do 

Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em 

R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo 

pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002883-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MIQUILINO LORETO (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002883-98.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIMAR MIQUILINO LORETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. No que se refere à alegação de 

carência de ação, devido a ausência de juntada nos autos do laudo do 

Instituto Médico Legal, verifico que a Jurisprudência pacificou o 

entendimento que o referido laudo é dispensável, pois a comprovação do 

grau e extensão da lesão sofrida poderá ser realizada através de perícia 

médica, como na espécie. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, 

Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim 

sendo, afasto a referida preliminar. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: 

Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do 

terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002847-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

ROMILDO MESSIAS DE LANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002847-56.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROMILDO MESSIAS DE LANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida alega também a 

carência da ação, sob o argumento da falta de interesse de agir em razão 

de já ter havido o pagamento da indenização através da via administrativa, 

todavia, é pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede 

administrativa não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. 

Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do 

Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – 

COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – 

REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO 

ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA 

DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, 

DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO 

STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE 

OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 
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APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Legítimas as 

partes e estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou 

o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial 

requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo no que 

concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio 

como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado 

no endereço: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I 

(fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 

99641-7100 e 99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega 

do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do 

Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em 

R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo 

pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021984-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCAO TECNICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS EIRELI (RÉU)

WILSA CEBALHO DO CARMO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021984-58.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU RÉU: SOLUCAO TECNICA 

COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI Vistos 

etc. Defiro a produção de prova testemunhal pleiteada pela Requerida (id 

n. 12927573). Para tanto, designo audiência de instrução, debates e 

julgamento para o dia 25 de abril de 2019, às 15:30 horas. Intimem-se as 

partes pessoalmente para comparecimento ao ato, sob pena de confissão. 

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código. Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, 

expeça-se carta precatória para realização de sua oitiva. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016906-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAISSA CAETANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Compareceu a Requerente (id n. 15353619) noticiando o 

descumprimento pela Requerida da tutela de urgência deferida na decisão 

de id n. 13923244. 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, intimem-se as Requeridas 

na pessoa de seu advogado para que se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da referida petição, bem como comprove o 

cumprimento da ordem, sob pena de multa diária que fixo em R$1.000,00 

(um mil reais), até o limite de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028050-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

REBERT DELGUINGA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028050-83.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 14 de dezembro de 2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na sala 03 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). 

Cumpram-se. Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028003-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIONY REDDE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028003-12.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 14 de dezembro de 2018, às 10:45 horas, a ser 

realizada na sala 03 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). 

Cumpram-se. Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027856-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCOS ANTENOR MOREIRA LIMA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027856-83.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 14 de dezembro de 2018, às 11:30 horas, a ser 

realizada na sala 03 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). 

Cumpram-se. Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031154-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO MALIBU RESIDENCE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Condomínio Malibu Residence ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com 

pedido de Tutela de Urgência em face de JHR Engenharia e Construção 

Ltda, ambos qualificados nos autos. O Requerente pretende, em sede de 

tutela de urgência, que seja determinada a construtora Requerida a 

realização/conclusão de todas as obras irregulares e/ou vícios 

constatados no relatório técnico e no laudo técnico do condomínio, 

inclusive à entrega de documentos básicos, como a planta dos imóveis e 

da parte social do condomínio. Com a inicial vieram documentos. Relatado 

o necessário, decido. A tutela de urgência, como no caso presente, 

poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade 

do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. 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). A probabilidade do direito se evidencia pelo “Relatório 

Técnico de Vistoria e inspeção Predial” (ID 15420907), Laudo Técnico 

relativos aos problemas de telefonia (ID 15420920) e, especialmente pelos 

“Parecer Técnico” realizado pela emptesa WRG Engenharia e Construção 

contratada pela construtora Requerida (ID 15421245) e pelo “Termo de 

Responsabilidade de Execução de Obra” o qual a Requerida se 

comprometeu a realizar obra de reparo e contenção do muro frontal do 

condomínio Requerente (ID 15421400), além dos demais documentos 

trazidos com a inicial, o quais evidenciam inúmeros problemas para um 

empreendimento entregue em 20/03/2014, ou seja, há menos de 05 (cinco) 

anos. Por sua vez, a urgência do pedido encontra-se respaldo no 

eminente prejuízo que o Requerente possa vir a sofrer com a espera da 

tramitação do feito até a prolação da sentença, inclusive, colocando em 

risco a segurança dos condôminos e demais pessoas que circulam pelo 

condomínio, ora Autor. De igual modo, não verifico perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo a 

presente decisum poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como não causará danos à Requerida, que poderá cobrar 

futuramente pelos serviços realizados em caso de eventual improcedência 

da ação. Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, defiro 

a tutela de urgência para determinar que a construtora Requerida efetue o 

reparo de todas as obras irregulares e/ou vícios constatados no relatório 

técnico e no laudo técnico do condomínio, inclusive à entrega de 

documentos básicos, como a planta dos imóveis e da parte social do 

condomínio, nos exatos termos do “item 1” da petição inicial, no prazo de 

60 (sessenta) dias. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor 

de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de 10 (dez) dias. 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. Com base no artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 23 de novembro de 2018, às 15:00 

horas, a ser realizada na Sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Assim, 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. Expeça-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031163-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

FLAVIA CABRAL COSTA (EMBARGANTE)

F C OPTICA EIRELI - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. F.C. Óticas Eirelli interpôs o presente Embargos à Execução em 

face de Banco do Brasil S/A, ambas qualificados nos autos. A presente 

ação, além de outros pedidos, objetiva questionar os juros, taxas, entre 

outros, supostamente cobrados em inúmeros contratos de financiamentos 

firmado entre as partes, os quais aparelham a Ação de Execução número 

1016098-78.2016.8.11.0041. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Relatado o necessário. Decido. Analisando a causa de pedir e os pedidos 

da inicial e da Ação de Execução em apenso, número 

1016098-78.2016.8.11.0041, verifico, salvo melhor juízo, que inexiste 

razão para que ambos os feitos tenham seu regular tramite nesta 6ª Vara 

Cível, e sim em uma das Varas Especializadas em Direito Bancário. Acerca 

da competência das Varas de Direito Bancário instauradas nesta 

Comarca, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça editou o 

provimento 004/2008/CM, que atribuiu nova competência às varas judiciais 

desta Capital, vejamos: “(...) 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, 
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independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

(...)” (Grifei) Desta forma, em evidência que o referido Provimento prevê 

dentre o rol das competências das Varas Especializadas em Direito 

Bancário as demandas em que se discutem os contratos de natureza 

tipicamente bancária, o que é exatamente o caso da presente ação e da 

ação executiva número 1016098-78.2016.8.11.0041. Estando em 

evidência que o presente feito e a Ação de Execução versam sobre 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras, 

não é este Juízo competente para processá-los e julgá-los. É de bom 

alvitre ressaltar que o mesmo não incorre em nenhuma das excludentes 

relacionados pelo §2º do provimento 004/2008/CM, acima citado. Saliento, 

por fim, que o reconhecimento de ofício faz-se necessário, por se tratar 

de matéria de ordem pública. Desse modo, configurada a incompetência 

em razão da matéria, pois a controvérsia versa acerca de conteúdo 

financeiro/bancário, a redistribuição do presente feito, e dos Embargos à 

Execução, se impõe. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DE EXECUÇÃO - LIDE DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA PARA 

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, I, 

§ 1º DO PROVIMENTO Nº 04/08/CM - CONFLITO PROCEDENTE.Compete a 

Vara Especializada de Direito Bancário processar e julgar Ação de 

Execução, conforme previsão contida no artigo 1º, §1º do Provimento n.º 

04/2008 do Conselho da Magistratura deste Sodalício. (CC 152848/2014, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 05/03/2015, Publicado no DJE 10/03/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

AÇÃO DE DEPÓSITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM 

CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

APLICABILIDADE DO PROVIMENTO Nº 004/2008 DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA – NÃO EXAURIMENTO DA QUESTÃO BANCÁRIA – 

CONFLITO PROCEDENTE.Nos termos do Provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura, em seu artigo 1º, I, § 1º, compete à Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, processar e 

julgar os feitos relativos a operações realizadas por instituições 

financeiras, notadamente em caso de alienação fiduciária, ainda que em 

fase de execução de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá. (CC 86030/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017). Diante 

do exposto, e com base no Provimento n. 004/2008/CM, DECLARO este 

Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o presente 

feito, assim como a Ação de Execução em apenso (número 

1016098-78.2016.8.11.0041), devendo os mesmos serem remetidos à uma 

das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Capital. Translade 

cópia da presente para a Ação de Execução em apenso. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027846-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RAMOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027846-39.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 14 de dezembro de 2018, às 12:00 horas, a ser 

realizada na sala 03 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). 

Cumpram-se. Intimem-se.. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027821-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027821-26.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 14 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). 

Cumpram-se. Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024065-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCOS ANDRE DIAS DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 
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seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Flávio Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado no endereço: Avenida das 

Flores, nº. 843, Sala 43, 4º andar, Anexo ao consultório do Hospital Jardim 

Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos telefones (065) 

3025-3063 e 9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, 

caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais 

em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do 

laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 

465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida 

deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito 

judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da 

nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026543-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS REIS FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 93 de 601



DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Flávio Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado no endereço: Avenida das 

Flores, nº. 843, Sala 43, 4º andar, Anexo ao consultório do Hospital Jardim 

Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos telefones (065) 

3025-3063 e 9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, 

caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais 

em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do 

laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 

465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida 

deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito 

judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da 

nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001966-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA (REQUERENTE)

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001966-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Minascal 

Calcário e Derivados LTDA opôs Embargos de Declaração (id n. 

12072952) em face da decisão que deferiu a tutela de urgência 

reivindicada na inicial. Alega, em síntese, a existência de omissão na 

decisão de id n. 11837211, pois a emissão das faturas em discussão com 

base no consumo médio dos últimos doze meses da unidade consumidora 

n. 6/771946-1 trará prejuízos à Autora/consumidora. Aponta que a média 

deve ser apurada com base no consumo apurado no mesmo mês do ano 

anterior às faturas em discussão. Requereu seja sanada a omissão. 

Certidão de tempestividade (id n. 12083611). Relatado o necessário. 

Decido. Recebo os embargos declaratórios de id n. 12072952, pois 

interpostos no prazo legal, pelo que passo a analisá-los. Sabe-se que os 

embargos declaratórios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, visam afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo 

denominado recurso de fundamentação vinculada. Ocorre que, embora o 

argumentado, a decisão objurgada foi devidamente fundamentada (art. 93, 

inciso IX da Constituição da República), não havendo qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade a ser aclarada por este recurso. O que se vê 

do presente embargos de declaração é a irresignação em relação ao 

conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e 

jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão proferida. 

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente. Posto isto, nos 

termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, rejeito os 

embargos declaratórios. Por outro lado, resta em evidência que a 

apuração do valor das faturas em discussão com base no consumo médio 

dos últimos 12 (doze) meses da unidade consumidora n. 6/771946-1, 

como determinado na decisum de id n. 11837211, causará prejuízos à 

Requerente, com inclusive a constatação de quantia a maior que a própria 

emitida pela Requerida. Desta forma, e a fim de se evitar enriquecimento 

ilícito da concessionária Ré, retifico a supracitada decisão apenas para 

constar, onde se lê: “Após o religamento, a Requerida deverá realizar 

emissão das duas faturas supracitadas, tendo como base o consumo 

médio dos últimos 12 meses da unidade consumidora n. 6/771946-1”. 

Passa a constar: “Após o religamento, a Requerida deverá realizar 

emissão das faturas supracitadas, tendo como base o consumo médio 

das duas últimas faturas do mesmo mês dos anos anteriores das que se 

encontram em discussão, relativo à unidade consumidora n. 6/771946-1, 

ou seja, em relação à fatura de novembro de 2017 o consumo deve ser 

apurado com base na média das faturas de novembro de 2016 e 

novembro de 2015, e assim por diante”. No mais, cumpra-se conforme a 

decisão de id n. 11837211, em especial quanto à produção antecipada da 

prova pericial. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019077-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BRASIL DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 94 de 601



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019077-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS BRASIL DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: Centro 

Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1022743-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

D3S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

OLIVIA FERNANDES BORETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022743-85.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

D3S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o aditamento da inicial com o 

pedido principal (id n. 12047593). Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 c/c artigo 308, §3º, ambos do Código de Processo Civil) para 23 de 

novembro de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 03 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. As partes serão intimadas por seus 

advogados. Consigne que a ausência injustificada poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC) e que as partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Inexistindo conciliação, inicia-se o prazo para 

apresentação da contestação (art. 308, §4º c/c art. 335, inciso I, ambos 

do CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014624-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MATHEUS KIND MAIESKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014624-38.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

MATHEUS KIND MAIESKI REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: 

Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do 

terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004705-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ELIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004705-25.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIA PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 
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revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por faltar-lhe os 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação do 

endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço do Requerente é 

revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não há o que se 

falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a declaração de 

endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos autos, acarreta 

prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte Autora tem a 

faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo fazê-lo em seu 

domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte Requerida, 

sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não havendo o que se 

falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. Logo, rejeito a 

preliminar em questão. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido da presente lide: a) a existência ou não de 

invalidez e, caso positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio 

por parte da seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder 

judiciário (item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a 

realização da perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, 

determino que as partes especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir em relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apenas com o decurso de prazo, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030725-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

HEBERTON JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 
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OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

Autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. 

Logo, rejeito a preliminar em questão. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Roberto Gomes de Azevedo , podendo ser encontrado no 

endereço: Rua 24 de outubro, n. 827, Bairro Popular, Galera 24 de 

outubro, sala 08, Cuiabá-MT, CEP 78045-470, telefone para contato (65) 

99972-1818. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010994-71.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

AFRANIO DE SOUZA COSTA JUNIOR REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do 

artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. 

Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 
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MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente representadas, 

nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a 

produção de prova pericial requestada pela ré em contestação, para se 

chegar a bom termo no que concerne a invalidez da autora bem como o 

seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo , podendo ser encontrado no endereço: Rua 24 de outubro, n. 

827, Bairro Popular, Galera 24 de outubro, sala 08, Cuiabá-MT, CEP 

78045-470, telefone para contato (65) 99972-1818. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da realização da 

pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os 

honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao 

perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a 

Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se 

o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância 

da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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Processo Número: 1010811-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010811-03.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do 

artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. A 

Requerida pretende, preliminarmente, seja decretada a preclusão da prova 

pericial, em razão da ausência do Autor na audiência preliminar de 

conciliação. Todavia, o Código de Processo Civil é claro ao dispor que a 

ausência injustificada na referida solenidade “é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça”, a teor do artigo 334, §8º, do Código de 

Processo Civil. Logo, não há que se falar em preclusão da referida prova, 

até porque a análise das provas necessárias para julgamento do 

processo é feita na fase em que o processo se encontra atualmente. 

Desse modo, indefiro o pedido em questão. Quanto ao pedido de 

modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré pela 

Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, verifico 

que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No 

curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos 

casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o 

intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro 

obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja 

vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um 

consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 
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PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, devido a 

ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico 

que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Flávio Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado no endereço: Avenida das 

Flores, nº. 843, Sala 43, 4º andar, Anexo ao consultório do Hospital Jardim 

Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos telefones (065) 

3025-3063 e 9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, 

caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais 

em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do 

laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 

465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida 

deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito 

judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da 

nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006481-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDINEI PORTES MOTTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006481-60.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDINEI PORTES MOTTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. No que se refere à alegação de 

carência de ação, devido a ausência de juntada nos autos do laudo do 

Instituto Médico Legal, verifico que a Jurisprudência pacificou o 

entendimento que o referido laudo é dispensável, pois a comprovação do 

grau e extensão da lesão sofrida poderá ser realizada através de perícia 

médica, como na espécie. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, 

Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim 

sendo, afasto a referida preliminar. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Flávio Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado no endereço: 

Avenida das Flores, nº. 843, Sala 43, 4º andar, Anexo ao consultório do 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos 

telefones (065) 3025-3063 e 9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da realização da 

pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os 

honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao 

perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a 

Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se 

o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância 

da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 
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consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006161-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE OLIVEIRA MARCONDES (AUTOR(A))

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006161-10.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

TATIANE DE OLIVEIRA MARCONDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. No que se refere à alegação de 

carência de ação, devido a ausência de juntada nos autos do laudo do 

Instituto Médico Legal, verifico que a Jurisprudência pacificou o 

entendimento que o referido laudo é dispensável, pois a comprovação do 

grau e extensão da lesão sofrida poderá ser realizada através de perícia 

médica, como na espécie. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, 

Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim 

sendo, afasto a referida preliminar. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Flávio Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado no endereço: 

Avenida das Flores, nº. 843, Sala 43, 4º andar, Anexo ao consultório do 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos 

telefones (065) 3025-3063 e 9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da realização da 

pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os 

honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao 

perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a 

Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se 

o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância 

da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006324-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA (ADVOGADO(A))

RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. De inicio, observo que a Requerida Viação Juína Ltda - EPP foi 

devidamente citada via AR (ID 7355009), todavia, se manteve inerte e não 

apresentou defesa (certidão de ID 11321542), de modo que, decreto a 

revelia da mencionada parte. No mais, considerando que a revelia não é 

absoluta, oportunizo a parte Autora o prazo de 15 (quinze) dias para, 

caso queira, especificar e justificar as provas que pretende produzir. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos para o saneamento do feito (artigo 357 do Código de 

Processo Civil) ou se for o caso, para o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355 do Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015227-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015227-48.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO ALVES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs 

Embargos de Declaração (id n. 11130382), alegando a existência de vício 

na sentença, pois houve o arbitramento indevido de honorários 

advocatícios. Relatado o necessário. Decido. Recebo os embargos 

declaratórios, pois tempestivos (id n. 11631046), e passo a aprecia-lo. A 

parte embargante elege matéria de convicção do Juízo para fundamentar 

sua pretensão. A decisão objurgada foi devidamente fundamentada (art. 

93, inciso IX da Constituição da República), haja vista que justificou o 

porquê do arbitramento dos honorários com base no valor da causa, não 

havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 
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RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez 

que foi fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria 

alegada, expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante 

do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de id n. 

10996396. Intimem-se as partes da presente, após remetam-se os autos 

ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação do Recurso de 

Apelação, com as homenagens de estilo. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003885-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANY MURIELL DE FREITAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao 

pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente representadas, 

nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a 

produção de prova pericial requestada pela ré em contestação, para se 

chegar a bom termo no que concerne a invalidez da autora bem como o 

seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, podendo ser encontrado no endereço: Centro Médico CPA, Rua 

Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), 

Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 99635-6009. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem 

como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão 

pagos ao perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou 

suspeição do profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No 

mesmo prazo, a Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários 

periciais. Intime-se o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar concordância da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora 
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para o inicio dos trabalhos periciais. Da designação, intimem-se as partes 

e assistentes técnicos, consignando que a parte Requerente deverá ser 

intimada pessoalmente para comparecimento à perícia médica. Do laudo, 

às partes. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003705-87.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS SERGIO CAETANO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do 

artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises necessárias. 

Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, devido a 

ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico 

que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido da presente lide: a) a existência ou não de 

invalidez e, caso positivo, o seu grau; b) a ocorrência ou não de assedio 

por parte da seguradora Requerida à parte que buscou o acesso ao poder 

judiciário (item “6” da petição inicial). Considerando que já houve a 

realização da perícia médica para sanar a controvérsia do item “a”, 

determino que as partes especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir em relação ao item “b” supracitado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Apenas com o decurso de prazo, venham os autos 

conclusos para apreciação das provas pretendidas. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002007-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABINADABE SIQUEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))
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FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. No 

que se refere à alegação de carência de ação, devido a ausência de 

juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico que a 

Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado no endereço: Centro 

Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 99641-7100 e 

99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031869-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE MARCIA DIAS MARQUES (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031869-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELIENE MARCIA DIAS MARQUES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 14 de dezembro de 2018, às 10:15 horas, a ser 

realizada na sala 05 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.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032404-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BERNARDO RAMALHO (AUTOR(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, 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: 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)

 

Certifico que, designo o dia 03/12/2018, 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: 1008394-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA MARIA CAIXETA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BARDIGA ROSA (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de devidamente intimada a recolher diligência,para 

que se proceda a citação da parte requerida, a PARTE AUTORA 

quedou-se inerte. Certifico ainda, a ausência de tempo hábil para 

realização da audiência agendada, isto posto, procedo a intimação da 
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parte autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014034-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA (AUTOR(A))

AMIR SAUL AMIDEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 11:30 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: 1013335-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARGARIDA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022077-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DONIZETE FABRIS (AUTOR(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente demonstra nos autos que a parte requerida 

reside no endereço indicado nos autos, requerendo a citação desta por 

precatória no endereço indicado. Isto posto, defiro o pedido formulado pelo 

requerente no Id 15463655,determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), nova data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a(s) parte(s) requerida(s) por Carta Precatória, 

consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC, 

conforme determina despacho lançado no Id 10679114. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte 

requerente, deverá comprovar nos autos a distribuição da Carta 

Precatória, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do feito. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032550-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE MARIA LENZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída sem o devido 

recolhimento das custas processuais. No caso, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032566-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE ALMEIDA AGOSTINI (REQUERIDO)

VANIA RAMOS DE FARIA AGOSTINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída sem o devido 

recolhimento das custas processuais. No caso, 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: 1032533-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento, distribuída sem o 

devido recolhimento das custas processuais. No caso, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032635-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDA TERESINHA DADALT (RÉU)

ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tratando-se de Ação fundada em Cédula de Crédito Bancário, 

fundamentado na disposição contida no parágrafo 1º, inciso I, do artigo 1º, 

do Provimento nº 004/2008/CM, determino sua redistribuição a uma das 

Varas Especializadas em Direito Bancário da Capital - MT, com as 

homenagens deste Juízo. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1032341-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN (EXEQUENTE)

JULIO TARDIN (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO CONDOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, instruída com 

os documentos necessários e o comprovante de recolhimento de custas 

processuais. Cite-se a parte (s) executada (s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). 

Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação de bens, constando expressamente do mandado que 

no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) 

do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032582-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ALBINO GOETZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORESTE VIEIRA DUARTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALDENORA GONCALVES DUARTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DEMÓSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Em que pese estarem elencados no artigo 260 CPC, os requisitos 

essenciais da carta precatória, a presente missiva não se encontra 

revestida dos requisitos legais, visto que se encontra desacompanhada 

do mandato conferido ao advogado. Dessa forma, fundamentado no que 

dispõe o inciso I, do art. 267, do CPC, devolva-se a presente carta 

precatória ao Juízo de origem, observando as formalidades legais, 

estabelecidas na CNGC/MT. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032571-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MOREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento 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 

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 
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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: 1002684-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

LUKAS ALVES LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de processo sentenciado, onde a parte requerida vem 

aos autos anexar Guia de Depósito para pagamento espontâneo da 

condenação. Dessa forma, intime-se a parte requerente para no prazo de 

cinco dias, manifestar-se nos autos, quanto ao valor depositado no Id nº 

154725070, bem como, quanto ao pedido de extinção, sob pena 

preclusão. Consigne-se a parte requerente que havendo discordância 

quanto ao valor depositado pela requerida, deverá demonstrar nos autos, 

por cálculo a existência de saldo remanescente, para posterior 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção por satisfação da divida. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010985-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DAVILA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora requer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença. No caso, houve desistência do recurso de 

apelação (10909569, e a sentença transitou em julgado (Id 11408956). 

Ante ao exposto, não havendo comprovação do pagamento da 

condenação nos autos, defiro o pedido de execução formulado no 

Identificador nº 13223965. Proceda-se as anotações fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença. A seguir, intime-se a parte requerida, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da 

condenação, na forma estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do CPC. Consigne-se que não havendo pagamento no prazo 

acima estipulado, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - 

§ 1º do artigo 523, do CPC. Ocorrendo o pagamento, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco 

dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluído da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, 

ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019212-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON LUIZ SANTIAGO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora requer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença. a sentença no caso, transitou em julgado (Id 

14221714), e não havendo comprovação do pagamento da condenação 

nos autos, defiro o pedido de execução formulado no Identificador nº 

14126823. Proceda-se as anotações fazendo constar a fase de 

Cumprimento de Sentença. A seguir, intime-se a parte requerida, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, 

na forma estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC. 

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, intime-se a parte 

exequente para em cinco dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado 

do débito exequendo, incluído da multa e os honorários fixados nesta fase 

de execução, ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023300-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JUCIMAR DA SILVA RONDON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora requer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença. A sentença no caso, foi reformada na Corte 

Superior conforme acórdão de folhas 13312025, tendo transitada em 

julgado (Id 13312035). Assim, não havendo comprovação do pagamento 

da condenação nos autos, defiro o pedido de execução formulado no 

Identificador nº 13329285. A seguir, intime-se a parte requerida, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, 

na forma estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC. 

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, intime-se a parte 

exequente para em cinco dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado 

do débito exequendo, incluído da multa e os honorários fixados nesta fase 

de execução, ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002728-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

LEDILMAR MARCELINO SERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de processo que teve a sentença reformada na corte 

superior, sendo o pedido julgado improcedente, conforme acórdão lançado 

no Id nº 13149404. Posto isso, considerando o teor da certidão lançada no 

Id 13149407, determino o arquivamento do presente feito, com todas as 

baixas e anotações recomendadas pela CNCG-MT. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1009177-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PAULO DE SOUZA PICOLOMINI (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

M. N. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora requer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença. No caso, a sentença transitou em julgado (Id 

13437476), e não havendo comprovação do pagamento da condenação 

nos autos, defiro o pedido de execução formulado no Identificador nº 

4335493. Proceda-se as anotações fazendo constar a fase de 

Cumprimento de Sentença. A seguir, intime-se a parte requerida, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, 

na forma estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC. 

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, intime-se a parte 

exequente para em cinco dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado 

do débito exequendo, incluído da multa e os honorários fixados nesta fase 

de execução, ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013099-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA BAPTISTA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora requer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença. No caso, a sentença transitou em julgado (Id 

15049482), e não havendo comprovação do pagamento da condenação 

nos autos, defiro o pedido de execução formulado no Identificador nº 

14588517. Proceda-se as anotações fazendo constar a fase de 

Cumprimento de Sentença. A seguir, intime-se a parte requerida, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, 

na forma estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC. 

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, intime-se a parte 

exequente para em cinco dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado 

do débito exequendo, incluído da multa e os honorários fixados nesta fase 

de execução, ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024324-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

THIAGO RODRIGUES MENEGACE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora requer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença. No caso, a sentença transitou em julgado (Id 

15050186), e não havendo comprovação do pagamento da condenação 

nos autos, defiro o pedido de execução formulado no Identificador nº 

14639918. Proceda-se as anotações fazendo constar a fase de 

Cumprimento de Sentença. A seguir, intime-se a parte requerida, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, 

na forma estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC. 

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, intime-se a parte 

exequente para em cinco dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado 

do débito exequendo, incluído da multa e os honorários fixados nesta fase 

de execução, ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001436-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICIL JOSE DA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora requer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença. No caso, a sentença transitou em julgado (Id 

15382063), e não havendo comprovação do pagamento da condenação 

nos autos, defiro o pedido de execução formulado no Identificador nº 

15318499. Proceda-se as anotações fazendo constar a fase de 

Cumprimento de Sentença. A seguir, intime-se a parte requerida, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, 

na forma estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC. 

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, intime-se a parte 

exequente para em cinco dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado 

do débito exequendo, incluído da multa e os honorários fixados nesta fase 

de execução, ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029629-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA (ADVOGADO(A))

DEYREK MARQUES COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora requer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença. No caso, a sentença transitou em julgado (Id 

15275040), e não havendo comprovação do pagamento da condenação 

nos autos, defiro o pedido de execução formulado no Identificador nº 

15309689. Proceda-se as anotações fazendo constar a fase de 

Cumprimento de Sentença. A seguir, intime-se a parte requerida, para no 
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prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, 

na forma estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC. 

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, intime-se a parte 

exequente para em cinco dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado 

do débito exequendo, incluído da multa e os honorários fixados nesta fase 

de execução, ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022304-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

NICOLLAS AUGUSTO FARIAS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora requer a intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença. No caso, a sentença transitou em julgado (Id 

15403282), e não havendo comprovação do pagamento da condenação 

nos autos, defiro o pedido de execução formulado no Identificador nº 

14463528. Proceda-se as anotações fazendo constar a fase de 

Cumprimento de Sentença. A seguir, intime-se a parte requerida, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, 

na forma estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC. 

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, intime-se a parte 

exequente para em cinco dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado 

do débito exequendo, incluído da multa e os honorários fixados nesta fase 

de execução, ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030618-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

SUELY LIMA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tendo em vista o teor da certidão lavrada no Id nº 13425706, 

determino ao Gestor Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), nova 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. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida e intime-se a parte requerente na conforme determina o 

despacho lançado no Id 11963806. Intime-se a parte requerente. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028985-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEIDIANA SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tendo em vista o teor da certidão lavrada no Id nº 13425813, 

determino ao Gestor Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), nova 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. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida ou intime-se, caso já tenha sido citada, e intime-se a parte 

requerente na conforme determina o despacho lançado no Id 11964345. 

Intime-se a parte requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022244-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA (ADVOGADO(A))

ROGER RICARDO SILVA CUSTODIO (REQUERENTE)

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tendo em vista o teor da certidão lavrada no Id nº 13425287, 

determino ao Gestor Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), nova 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. Agendada a conciliatória, dê-se 

prosseguimento a decisão lançada no Id 11860403. Intime-se a parte 

requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021256-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA (ADVOGADO(A))

ADEMAR VIRGEM ESPINDOLA (AUTOR(A))

ARLENE PEIXOTO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1021256-46.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, RECEBO o pedido de 

EMENDA DA INICIAL acostado no id. 14284936, todavia, verifico que a 

somatória dos valores correspondentes ao pedido declaratório de 

cobrança indevida e inexistência de débito não está correta. Desta Feita, 

INTIME-SE a parte Autora, pela 2ª (segunda) vez, para no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, a fim 

de adequar o valor da causa, (art. 292, V e VI do CPC). Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para minutar decisão com pedido de 

tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031699-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

DIOGO RICARDO BIGUELINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1031699-56.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, juntando aos autos documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de 

imposto de renda, holerite, extrato bancário, CTPS, etc...), sob pena de 

indeferimento do benefício. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos 

para minutar decisão urgente. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012336-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI (ADVOGADO(A))

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOQUICEU PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida não foi localizada no endereço indicado nos 

autos, vindo o autor, requerer a diligencia do Juízo para localização desta. 

Sabe-se que os Sistemas eletrônicos colocados a disposição do 

Magistrado para dar agilidade processual, tem sobrecarregado o trabalho 

dos Juízes de primeira instancia, não podendo o autor, em caso de pedido 

de busca eximir-se de lançar no pedido as informações básicas 

necessárias para realização do ato, tais, como, nome da parte e ser 

localizada, numero do CPF ou do CNPJ, como ocorreu neste caso. Isto 

posto, imbuído no princípio da cooperação – art. 6º do CPC, intime-se a 

parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, trazer para os autos 

as informações necessárias para realização da busca requerida, para 

posterior formalização do ato, sob pena de indeferimento. Decorrido o 

prazo acima estipulado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036046-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA (ADVOGADO(A))

SUELI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BARBOSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida não foi localizada no endereço indicado nos 

autos, vindo o autor, requerer a diligencia do Juízo para localização desta. 

Sabe-se que os Sistemas eletrônicos colocados a disposição do 

Magistrado para dar agilidade processual, tem sobrecarregado o trabalho 

dos Juízes de primeira instancia, não podendo o autor, em caso de pedido 

de busca eximir-se de lançar no pedido as informações básicas 

necessárias para realização do ato, tais, como, nome da parte e ser 

localizada, numero do CPF ou do CNPJ, como ocorreu neste caso. Isto 

posto, imbuído no princípio da cooperação – art. 6º do CPC, intime-se a 

parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, trazer para os autos 

as informações necessárias para realização da busca requerida, para 

posterior formalização do ato, sob pena de indeferimento. Decorrido o 

prazo acima estipulado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007911-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

NIDERA SEMENTES LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte executada não foi localizada no endereço indicado nos 

autos, vindo a parte exequente, requerer a diligencia do Juízo para 

localização da parte executada. Sabe-se que os Sistemas eletrônicos 

colocados a disposição do Magistrado para dar agilidade processual, tem 

sobrecarregado o trabalho dos Juízes de primeira instancia, não podendo 

o exequente em caso de pedido de busca de endereço, eximir-se de 

lançar no pedido as informações básicas necessárias para realização do 

ato, tais, como, nome da parte e ser localizada, numero do CPF ou do 

CNPJ, como ocorreu neste caso. Isto posto, imbuído no princípio da 

cooperação – art. 6º do CPC, intime-se a parte exequente para no prazo 

de 05 (cinco) dias, trazer para os autos as informações necessárias para 

realização da busca requerida, para posterior formalização do ato, sob 

pena de indeferimento. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038669-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR JULIA RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida não foi localizada no endereço indicado nos 

autos, vindo o autor, requerer a diligencia do Juízo para localização desta. 

Sabe-se que os Sistemas eletrônicos colocados a disposição do 

Magistrado para dar agilidade processual, tem sobrecarregado o trabalho 

dos Juízes de primeira instancia, não podendo o autor, em caso de pedido 

de busca eximir-se de lançar no pedido as informações básicas 

necessárias para realização do ato, tais, como, nome da parte e ser 

localizada, numero do CPF ou do CNPJ, como ocorreu neste caso. Isto 

posto, imbuído no princípio da cooperação – art. 6º do CPC, intime-se a 

parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, trazer para os autos 

as informações necessárias para realização da busca requerida, para 

posterior formalização do ato, sob pena de indeferimento. Decorrido o 

prazo acima estipulado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016727-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI BARBOZA TORRES LOPES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028632-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029313-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 110 de 601



 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

constante do id nº. 15605552

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011635-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WESLEY DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelaçao interposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003208-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE SOUZA LELES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PJE Nº1003208-39.2018.8.11.0041(p) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Requerida para no prazo de 15(quinze) dias manifestar quanto as 

informações trazidas pela parte Autora sobre o laudo pericial 

confeccionado na audiência de conciliação. Após, voltem os autos 

conclusos para decisão. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1020179-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HELBOR PRIVILEGE GOIABEIRAS (REQUERENTE)

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, em contato com o perito nomeado no feito, este, designou a 

data de 18/10/18, às 09:00 horas,no CONDOMINIO HELBOR PRIVILEGE 

GOIABEIRAS, para início dos trabalhos periciais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 372848 Nr: 9313-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO GONÇALVES, MARIA INES 

DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB:2886-A

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (embargado) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

295/385.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 904340 Nr: 33095-27.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEUS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOANNNYTUR AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA, SILVIO LOPES FILHO, AZAEL RODRIGUES DA SILVA

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

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 777073 Nr: 30412-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GRANADO MARTINS, ISABEL CRISTINA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermogenio Alves da Conceição Filho, 

MARÍLIA SILVA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação dos requerentes para, manifestarem 

nos autos acerca das fls. 175/178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1144070 Nr: 29228-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA AUGUSTINHA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 140/145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 398520 Nr: 31826-26.2009.811.0041

 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: DJALMA PEREIRA DA SILVA

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico a tempestividade dos embargos de declaração e, no ensejo, 

procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do referido recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1009099 Nr: 27157-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CORRÊA MENDES, ANA CRISTINA SILVA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL CIDRÃO FROTA - 

OAB:19.976/CE, MARCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB:23495, NELSON 

BRUNO VALENÇA - OAB:15.783 / CE

 Certifico a necessidade de nova publicação da decisão proferida em 
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31/08, ante ao não cadastramento dos patronos da parte requerida, junto 

ao sistema Apolo: intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma 

estabelecida no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 859841 Nr: 1646-51.2014.811.0041

 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: ESPÓLIO DE JOAQUIM RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S.A., CARTÕES DE CREDITO 

DINERS CLUB EXCLUSIVE, CITIBANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO FABIANO MEIRA - 

OAB:0634/MT, FATIMA SUELY RAMALHO DOS S. CORBELINO - 

OAB:5.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A/MT

 Certifico a tempestividade dos embargos de declação interpostos, no 

ensejo, procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do referido recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 740076 Nr: 36767-48.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS ALVES DA SILVA, SIMONE 

ALVES DA SILVA SOUZA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do recurso de apelação interposto no feito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887847 Nr: 21807-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL GONÇALVES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DE JESUS CAITANO, ADRYANA 

TELES FIGUEIREDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1028559 Nr: 36070-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE SOUZA ANDRADE

 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

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, manifestar-se 

acerca do pedido do perito de fl. 272.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1291226 Nr: 5314-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMF LOGISTICS DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C&C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

OCULOS LTDA, DIANE APARECIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO FIRPO FREIRE - 

OAB:71.403/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto a 

certidão do sr. Oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 209011 Nr: 19661-83.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR RODRIGUES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZENA MARIA VELASCO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

diligência do sr. Oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 234506 Nr: 23983-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 793070 Nr: 47158-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI SANTOS DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:OAB/MT 11.548

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1065013 Nr: 53177-45.2015.811.0041

 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: CARMOSINA ELIZABETH MARTINS DE SIQUEIRA

 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-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao 

recurso de apelação interposto no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1167755 Nr: 39150-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO BRITO CORREA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1118656 Nr: 18173-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONÇALVES GALIANO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 702039 Nr: 36660-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Y. HAZAMA ZEFERINI ME, MARIA 

YASSUKO H. ZEFERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, HITLER PULLING FILHO - OAB:11529, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS - OAB:2218/RO, RANIELE SOUZA MACIEL - 

OAB:23424/O, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:13.250/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto a 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1075212 Nr: 57595-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CANDIOTTO FREIRE - 

OAB:104784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto a 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 267313 Nr: 976-57.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10669/O

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

diligência do sr. Oficial de justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949555 Nr: 60041-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWIGES DESCHAMPS DE ALMEIDA, MARIA HELENA 

DESCHAMPS BARBOSA MONTEIRO, MARIA APARECIDA BARBOSA DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO CARLOS BUENO 

DESCHAMPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁJILA PRISCILA FARHAT - 

OAB:6770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA, 

para devolução dos autos nº 60041-36.2014.811.0041, Protocolo 949555, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1109698 Nr: 14543-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DAVID MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSESSORIA E CONSTRUTORA CENTRO 

AMÉRICA LTDA, JOSE FALCAO DA SILVEIRA, WALTER QUINTILIANO 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial de justiça de fls.102.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 952439 Nr: 1199-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSOBRAS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Código - 952439

VISTOS,

A parte Executada às fls. 309/310 manifestou concordância ao valor 

penhorado via BANCENJUD às fls. 306/308, para pagamento do valor 

remanescente do débito.

 Desta feita, nos termos dos artigos 924, inciso III e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL do valor penhorado às fls. 306/308 em 

favor da parte Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 314.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1295053 Nr: 6599-19.2018.811.0041

 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: JOSE GOMES DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAS DA CUNHA LEITE BORGES, JULIO 

CESAR BORGES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6.587, JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - 

OAB:15112

 Proc Apenso n° 1295053 (AÇÃO DECLARATÓRIA)

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls.83/87, 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 

NCPC.

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do NCPC.

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 704223 Nr: 38905-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAS DA CUNHA LEITE BORGES, JULIO CESAR 

BORGES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES DE OLIVEIRA, AILTON CASELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/MT, JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - 

OAB:15112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 Proc. código n° 704223 (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 293/297, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Nos termos dos artigos 313, II, do CPC, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito 

até o cumprimento integral da transação (20/02/2019).

EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL do valor penhorado às fls. 272/274 em 

favor da parte Exequente, a ser creditado na conta indicada a fl. 296, 

conforme acordado na avença.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executado, conforme 

estabelecido na avença.

Decorrido o prazo em caso de silêncio da parte Requerente com relação 

ao eventual descumprimento, reputar-se-á adimplido o débito extinto o feito 

nos termos do artigo 924, II do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 946614 Nr: 58395-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOAO MAURICIO NEVES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código – 946614.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 161 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 157/159 para pagamento do valor 

remanescente da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 158 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 161.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 373015 Nr: 9371-67.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUZIMAR MACEDO DE SOUZA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670/MT

 Código – 373015.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 260 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 256/258 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 257 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 260.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1156144 Nr: 34364-33.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE MACHADO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do laudo pericial juntado nos autos nas fls. 

103/107.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103279 Nr: 11809-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CRISTINO CESARIO FILHO

 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 - 

OAB:8184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do laudo pericial juntado nos autos nas fls. 

113/119.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1149528 Nr: 31501-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO BAUMGARTNER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do laudo pericial juntado nos autos nas fls. 

147/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842762 Nr: 46771-76.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUÇÕES CONSULTORIA E OBRAS - CCO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DORSI PEREIRA - 

OAB:206.649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls.67/82.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1132186 Nr: 23958-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ANTUNES FERRAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (requerido) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

119/128.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1032753-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RODRIGUES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES (ADVOGADO(A))

ROBSON DE OLIVEIRA PACHECO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Francisca Branco Barreto (RÉU)

Espólio de Benedito Brasil Barreto Filho (RÉU)

Outros Interessados:

LUCILEIA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)

HITAYNAN FERNANDES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOÃO ESTEVALDO MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

VANIA DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES 

PROCESSO n. 1032753-91.2017.8.11.0041 Valor da causa: $13,000.00 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: ROBSON DE OLIVEIRA PACHECO Endereço: RUA JOSÉ 

CARLOS DE OLIVEIRA, 55, LOTE 23, NOVO COLORADO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78042-555 POLO PASSIVO: Nome: Espólio de Benedito Brasil Barreto 

Filho Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Bosque da 

Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 Nome: Maria Francisca Branco 

Barreto Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Bosque da 

Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DE EVENTUAIS INTERESSADOS, para manifestarem interesse na Ação de 

Usucapião supramencionada. RESUMO DA INICIAL: O requerente pretende 

usucapir o terreno urbano, constituído pelo lote número 23, do quarteirão 

02, numeração administrativa Casa 55, no Bairro Novo Colorado, nesta 

cidade de Cuiaba-MT, com a área dito terreno de 521,78 metros quadrados 

(521,78m²) medindo e confrontando: de frente com a Rua José Carlos de 

Oliveira, antiga Rua C, com 20,50m; lado esquerdo, 25,46 m, lado direito 

25,10m; e de fundo 20,81m. DECISÃO: Vistos,Trata-se de Ação de 

Usucap ião  d i s t r i bu ído  po r  dependênc ia  ao  p rocesso 

100357-45.2017.8.11.0041, onde a parte requerente vem ao autos, 

emendar o pedido informando o nome e endereço da pessoa que deve 

figurar no polo passivo da presente demanda.Não havendo outra 

pendência a ser sanada no feito, defiro o pedido formulado no 

Identificador nº 13418413, para emenda do pedido inicial.Proceda-se a 

retificação no registro do feito, para constar no polo passivo: Espólio de 

Benedito Brasil Barreto Filho, representado por Maria Francisca Branco 

Barreto.A seguir, fundamentado no que dispõe o artigo 334, do CPC/2015, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.Agendada a conciliatória, cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º).Não havendo acordo, 

intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na causa, conforme dispõe 

o artigo 183 do CPC, bem como, citem-se, por edital, eventuais 

interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto no artigo 257, III 

do CPC, deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por ser medida desnecessária.Notifique-se o 

Ministério Público.Expeça-se o necessárioCumpra-se.Yale Sabo 

MendesJuiz 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, MARIA FERNANDA, digitei. CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. JORGE 

JOSÉ NOGA JÚNIOR Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021713-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE (ADVOGADO(A))
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DEVANIR APARECIDA BETIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº 1021713-78.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL, a 

qual postula a parte Requerente em sede de tutela de urgência a 

“declaração de rescisão dos contratos e compelir as Requeridas se 

absterem de inserir seus dados nos anais de proteção ao crédito”, 

argumentando para tanto não possuir mais condições de efetuar os 

pagamentos das prestações, todavia, ao buscar rescindir a avença 

estaria sendo abusivamente retido o percentual de 10% (dez por cento) a 

título de multa sobre o valor do contrato. No mérito, requer a confirmação 

da decisão e a condenação das Requeridas na restituição dos valores 

pagos devidamente corrigidos, retendo-se, se for o caso, o percentual 

sobre tais valores e não sobre o montante integral do contrato. DECIDO 

Segundo o art. 300 do CPC, exige-se para o deferimento da medida, que 

se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Inicialmente, consigno que, o caso em apreço, 

consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, 

devendo submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. A par disso, o 

Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, §3º, também confere 

ao juiz o poder de antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, 

desde que relevante o fundamento da demanda e havendo justificado 

receio de ineficácia do provimento final. Com efeito, verificada a grandiosa 

ocorrência de demandas envolvendo a compra e venda de imóvel, a 2ª 

seção do Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 543, 

regulamentando como deve ser a decisão judicial sobre a rescisão nos 

contratos de compra e venda de imóveis. A propósito, veja-se: “Súmula nº 

543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, 

deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento”. A súmula consolida aquilo que a 

jurisprudência daquela Corte já vinha decidindo, trazendo importante 

discussão acerca da impossibilidade de retenção de valores por parte das 

construtoras ou incorporadoras, na hipótese de rescisão contratual por 

sua culpa exclusiva, todavia, deixou em aberto o percentual a ser 

restituído em caso de desistência do comprador, ao estipular que: “...ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento”. Nesse passo, exsurge a probabilidade do direito da parte 

Autora senão porque inexiste motivos para se obstar a rescisão do 

contrato desde logo, não apenas pela sua natureza sinalagmática, mas, 

precipuamente, do disposto no art. 54, §2º, do CDC. No tocante ao perigo 

de dano, igualmente perfaz demonstrado, na medida em que a 

postergação da rescisão contratual além de onerar a Requerente, 

implicará no desfalque financeiro para ambas as partes, notadamente à 

Autora/consumidora que sofre a possibilidade de ter seus dados 

negativados em razão de negócio jurídico que caminha para a formal 

rescisão contratual decorrente da inadimplência, incorrendo em claro 

prestigio ao locupletamento ilícito por parte da Requerida caso seja mantida 

a relação jurídica e seus efeitos. Assim, não havendo interesse na 

manutenção do contrato, afigura-se razoável declarar rescindida a 

avença, com a suspensão dos efeitos da inadimplência da Autora, 

sobretudo registro negativo do débito sobre os dados da Requerente, 

ressalvando que o marco inicial para o desfazimento do negócio será 

fixado em sentença, após a instrução do feito, haja vista a ausência de 

comprovação da notificação extrajudicial pela parte interessada no 

desfazimento. Por derradeiro, no que atine a reversibilidade da medida, 

como dito, o desfazimento do negócio, seja por desistência voluntária ou 

motivada, é um direito do consumidor, não havendo obste/prejuízo ao 

reconhecimento da vontade da Requerente neste momento processual. Ao 

passo que, a suspensão da cobrança dos débitos e seus efeitos, da 

mesma forma, não revela dano e ampara a eficácia do provimento 

jurisdicional final, porquanto os atos coercitivos para recebimento do valor 

podem ocorrer a qualquer tempo em caso de improcedência da ação; não 

se olvidando ao fato de a Requerida, pelo que consta, detém o saldo 

restituível à Requerente, o que por si cauciona indiretamente, eventual 

prejuízo financeiro existente à Ré, o que afasta qualquer arguição de 

irreversibilidade da medida. ANTE O EXPOSTO, estando devidamente 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO 

a TUTELA DE URGÊNCIA perquirida pela parte Requerente, para o fim de: 

1) DECLARAR a imediata rescisão dos contratos nºs00811, 00812, 00813 

e 00814, cujos efeitos temporais (início da rescisão) serão fixados por 

oportunidade da sentença. 2) DETERMINAR ÀS REQUERIDAS que 

SUSPENDAM eventuais cobranças das parcelas e outros encargos que 

eventualmente existirem em desfavor da Autora decorrente dos contratos, 

devendo ainda se ABSTEREM de enviar os dados da Requerente aos 

órgãos de proteção ao crédito relativo aos débitos oriundos dos contratos 

rescindidos, até o deslinde do feito, ou promova a EXCLUSÃO em caso de 

já haver ocorrido a negativação), sob pena de multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). CITEM-SE as partes Requeridas para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Por 

derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, por meio do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 do CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022708-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1022708-91.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) Fundamentar o pedido de 

tutela de urgência, expondo os elementos que evidenciem o perigo de 

dano ou o risco de resultado útil ao processo, nos termos do artigo 300 do 

CPC, no tocante ao pedido de obrigação de fazer (instalação imediata do 

sinal/pacote Sky) haja vista ter recebido as chaves do imóvel em 

09/10/2015 e o prazo decadencial previsto no artigo 26, II do CDC, sob 

pena de improcedência liminar do pedido (CPC, art.332,§1º) 2) Juntar aos 

autos declaração imposto renda, de modo a alicerçar o pedido de 

gratuidade da justiça, haja vista as informações de que a parte Autora é 

profissional liberal (advogado), sob pena de indeferimento do benefício, de 

acordo com o art. 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os 

autos conclusos para análise de decisão de tutela de urgência. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022046-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1022046-30.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, Recebo a EMENDA A 

INICIAL de Id. 14622588, para juntada de documentos que comprovem 

fazer jus a gratuidade de justiça perquirida. Contudo, verifico que a peça 

inicial carece ainda de saneamento de vícios, os quais impossibilitam o 
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recebimento da ação. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do 

CPC, nos seguintes termos: 1) Indicar sua opção pela realização ou não 

de audiência de conciliação ou mediação (artigo 319, II e VII do CPC); 2) 

Adequar o valor da causa, uma vez que este deve corresponder ao 

benefício patrimonial pleiteado, tanto no que se refere ao pedido de 

indenização quanto ao pedido declaratório (art. 292, V e VI do CPC); 3) 

JUNTAR aos autos documentos pessoais (cópia legível do RG e CPF) e 

comprovante atualizado de endereço residencial em seu próprio nome. 

Com fulcro no artigo 98 do CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os 

benefícios da justiça gratuita, até que se prove ao contrário das 

informações exaradas. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para minutar decisão com pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002615-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID AMARO DA SILVA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(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):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1002615-10.2018.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte Requerida interpôs id. 14652275, EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença prolatada id. 14314039, alegando, em síntese, 

a existência de erro material com relação à data do sinistro e nome diverso 

no dispositivo da sentença. Instada a manifestar, ID. 14730193, a parte 

Autora discordou do alegado e requereu o indeferimento do mesmo. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Com efeito, verifico que assiste razão ao 

Embargante, quanto à alegação de erro material quanto à data do ocorrido 

e o nome do Autor diverso mencionado no dispositivo da sentença. A 

parte Autora traz em sua exordial sendo a data do sinistro 10/07/2017, 

entretanto o boletim de ocorrência (id. 11650140), identifica como sendo a 

data do fato em 10/07/2017. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1022 

e seguintes do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para retificar o nome da parte 

Autora no dispositivo da sentença para “DAVID AMARO DA SILVA”, e a 

data do sinistro como sendo 10/07/2017. No mais, permanece a sentença 

de id. 14314039, tal como está lançada. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024616-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO RAUCH - SERVICOS EIRELI (EXEQUENTE)

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1024616-86.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA que ARMINDO RAUCH – SERVIÇOS EIRELI move em 

desfavor de PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, GLOBAL 

ENERGIA ELÉTRICA S/A, ambas podendo ser representada por seu sócio 

FERNANDO ROBÉRIO DE BORGES GARCIA, alegando em síntese que 

firmou contrato de locação de bens móveis (01 caminhão basculante e 01 

trator de pneus) com a 1ª Executada com início de vigência em 

15/11/2017, estando em débito no valor total de R$ 48.924,00 (quarenta e 

oito mil, novecentos e vinte e quatro reais), consoante se infere dos 

boletins de medição. Afirma que a inclusão da segunda Executada no polo 

passivo da lide se justifica em razão de ser parte responsável pelo 

pagamento do débito exequendo, eis que possui o mesmo sócio da 1ª 

Executada e são frequentemente vinculadas uma a outra, além de 

possuírem um único escritório para administração de ambas, como pode 

ser observado na qualificação de cada uma em seus contatos de locação. 

Além disso, verbera que subsiste confusão patrimonial das empresas 

supra, uma vez que, as tentativas de negociação da dívida, eram tratadas 

diretamente com funcionários da empresa Global Energia Elétrica S/A, via 

e-mail. Ao final, requer a concessão de TUTELA ANTECIPADA, 

determinando que seja oficiado de imediato os terceiros devedores das 

empresas executadas nos endereços apresentados na exordial para que 

cientes, suspendam os pagamentos as Executadas, e deposite em Juízo, 

os valores no limite desta execução, sob pena de ser determinada multa 

diária em caso de descumprimento; É O NECESSÁRIO. DECIDO. Nos 

termos do art. 779 do Código de Processo Civil: “ Art. 779. A Execução 

pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título 

executivo; (…) III - o novo devedor, que assumiu, com o consentimento do 

credor, a obrigação resultante do título executivo; ” Acena a parte 

Exequente a hipótese de litisconsórcio passivo necessário pela suposta 

existência de grupo econômico entre a 1ª Executada, PRIMUS 

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, com quem firmou o contrato de 

locação objeto dos autos, e a empresa executada GLOBAL ENERGIA 

ELÉTRICA S/A. Por sua vez, reza o art. 114 do CPC: “O litisconsórcio será 

necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação 

jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de 

todos que devam ser litisconsortes”. Na hipótese dos autos, ausentes as 

circunstâncias previstas no dispositivo legal transcrito, tem-se que o 

litisconsórcio formado com a inclusão das pessoas indicadas no rol já 

transcrito é facultativo. De outra sorte, a luz do novo Código de Processo 

Civil, a inclusão das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico 

no polo passivo da ação, sem a instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, viola os princípios do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, 

LIV e LV, da CF. Nesse passo, eventual solidariedade entre os 

executados tornaria possível a execução do crédito em face de qualquer 

um deles, em conjunto ou isoladamente, reservado eventual direito de 

regresso em face dos demais, contudo, não há qualquer pedido para 

instauração do competente incidente para tanto. Confira-se precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça que se amoldam com perfeição ao caso 

concreto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE 

SOCIEDADES EMPRESÁRIAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO EM 

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não estão legitimadas a 

integrar o polo passivo de ação de execução de honorários advocatícios 

as sociedades empresárias que não figurarem no título executivo 

extrajudicial, ainda que sejam integrantes do mesmo grupo econômico da 

sociedade empresária que firmou o contrato de prestação de serviços 

advocatícios. O fato de sociedades empresárias pertencerem a um mesmo 

grupo econômico, por si só, não as torna automaticamente solidárias nas 

respectivas obrigações. Cada pessoa jurídica tem personalidade e 

patrimônio próprios, distintos, justamente para assegurar a autonomia das 

relações e atividades de cada sociedade empresária, ainda que 

integrantes de um mesmo grupo econômico. Somente em casos 

excepcionais essas distinções podem ser superadas, motivadamente (art. 

50 do CC). Esse raciocínio é ainda mais forte em se tratando de processo 

de execução, que reclama título hábil a tanto, ou seja, dotado de liquidez, 

certeza e exigibilidade em relação ao executado. A questão, portanto, 

resolve-se pela observância dos limites subjetivos do título extrajudicial, 

nos termos do art. 568, I, do CPC: "São sujeitos passivos na execução: I - 

o devedor, reconhecido como tal no título executivo". Desse modo, não se 

justifica, na espécie, a aplicação da teoria da aparência - ao menos para o 

fim de constituir automaticamente título executivo extrajudicial. Com efeito, 

não se está a tratar de relação de consumo ou hipótese outra que autorize 

presumir a hipossuficiência dos contratantes advogados. Estes, na 

verdade, estão apenas a cobrar honorários advocatícios decorrentes de 

contrato de prestação de serviços firmado com sociedade empresária 

específica, não havendo indícios objetivos que permitam, no processo de 

execução, reconhecer-se a existência de confusão ou dúvida quanto ao 

real devedor, de modo a estender a responsabilidade para além da 

contratante. Não podem os credores, no intuito de agilizar o resgate de 

seu crédito perante sociedade empresária em aparente dificuldade 

financeira, direcionar a execução para outras sociedades - ainda que 

integrantes do mesmo grupo econômico - contra as quais não possuem 

título executivo, atropelando as normas legais. A teoria da aparência, 

definitivamente, não admite esse viés. REsp 1.404.366-RS, Rel. Min. Raul 

Araújo, julgado em 23/10/2014, DJe 9/2/2015. “RECURSO ESPECIAL. 
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PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO 

DE PRÉEXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 

CABÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA 

APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da 

jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível 

contra a decisão que julga a exceção de pré-executividade, sem extinguir 

o processo de execução, é o agravo de instrumento, e não a apelação. 2. 

As sociedades empresárias, ainda que integrantes de um mesmo grupo 

econômico, quando não figurem como parte no título executivo 

extrajudicial, não estão legitimadas a integrar o polo passivo da execução. 

3. Tratando-se de sociedades distintas, com razões sociais, objetos e 

patrimônios próprios, o simples fato de pertencerem ao mesmo grupo de 

empresas não as torna solidárias nas respectivas obrigações, sendo 

descabida a aplicação da teoria da aparência para, com isso, ampliar-se a 

legitimação no polo passivo de ação executiva. 4. Cada pessoa jurídica 

tem personalidade e patrimônio próprios, distintos, justamente para 

assegurar-se a autonomia das relações e atividades de cada sociedade 

empresária, ainda que integrantes de um mesmo grupo econômico. Do 

contrário, a legislação faria a equivalência aplicada equivocadamente no v. 

acórdão recorrido ou até vedaria a formação de grupos econômicos pela 

inutilidade da medida. Somente em casos excepcionais essas distinções 

podem ser superadas, motivadamente (Código Civil, art. 50). 5. Recurso 

especial conhecido e provido. ”(REsp 1404366/RS, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 09/02/2015 – sem 

destaque no original). Ressalte-se ainda por oportuno que embora 

admissível a desconsideração da personalidade jurídica de empresa que 

integra grupo econômico quando verificada a existência de confusão 

patrimonial, no caso dos autos há notícias de que a empresa GLOBAL 

ENERGIA ELETRICA S/A, está sob o regime de recuperação judicial, razão 

pela qual, conforme previsão contida na Lei 11.101/2005, a recuperação 

judicial ou a falência daquela atrai a competência do Juízo Universal para 

questões dessa natureza. ANTE O EXPOSTO, determino a intimação da 

parte Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, dizendo em que termos pretende o prosseguimento do feito, sob 

pena de exclusão do 2º Exequente do polo passivo da lide. 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. INTIME-SE.CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029946-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE TEREZINHA SANTIN (AUTOR(A))

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

DILZA CONCEICAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029946-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SALETE TEREZINHA SANTIN RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO AT Vistos. Ante o descumprimento da liminar 

noticiado no Id nº 15654996, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar sobre a petição apresentada, 

nos termos dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá - MT, 01º de 

Outubro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028947-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FREDERYCO DE BRITO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1028947-48.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre o depósito da condenação. Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2018 

Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, 

Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000993-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LISANDREIA NUNES BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1000993-90.2018.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte para, querendo, oferecer suas 

contrarrazões aos Embargos de Declaração. Cuiabá-MT, 29 de setembro 

de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Sede do juízo e 

Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 

6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029533-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

DIEMERSON CANDIDO DORCELINO (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1029533-85.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre o depósito da condenação. Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2018 

Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento n° 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 118 de 601



56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, 

Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027727-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DINIZ (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1027727-15.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte para, querendo, oferecer suas 

contrarrazões aos Embargos de Declaração. Cuiabá-MT, 29 de setembro 

de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Sede do juízo e 

Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 

6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028861-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

A. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MORAIS DA SILVA OAB - 011.791.111-92 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1028861-77.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre o depósito da condenação. Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2018 

Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, 

Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012298-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

IRENE APARECIDA BORGES (AUTOR(A))

AILTON GERALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1012298-71.2018.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre os novos documentos juntados pela requerida. Cuiabá-MT, 29 de 

setembro de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Sede do juízo 

e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 

6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003794-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONEIDE DOS ANJOS FERREIRA (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1003794-13.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para se manifestar 

sobre o depósito da condenação. Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2018 

Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Sede do juízo e Informações: 

Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político 

Administrativo, Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010086-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDILENE CARVALHO BUENO (REQUERENTE)

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL (ADVOGADO(A))

MIGUEL ALVES BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1010086-77.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, considerando a informação juntada pelo 

requerente, redesigno Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 

23.11.2018, às 14:00h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum 

da Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 1 de outubro de 2018 Thiago Ottoni 

Azambuja Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010086-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDILENE CARVALHO BUENO (REQUERENTE)

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL (ADVOGADO(A))

MIGUEL ALVES BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1010086-77.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, considerando a informação juntada pelo 

requerente, redesigno Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 

23.11.2018, às 14:00h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum 

da Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 1 de outubro de 2018 Thiago Ottoni 

Azambuja Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032494-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO (ADVOGADO(A))

JOSE ALVES CARNEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032494-62.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

ALVES CARNEIRO REQUERIDO: LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E 

COMERCIO LTDA W Vistos. Trata-se de Habilitação de Crédito ajuizada por 

José Alves Carneiro em desfavor de Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a 

petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente (1º Vara Cível), 

a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. 

Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a 1ª 

Vara Cível desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Setembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003364-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIVALDO GOMES BARROS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que somente a parte 

autora se manifestou sobre o mesmo, INTIME-SE a parte requerida, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o laudo 

pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002775-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO PEREIRA MARTINS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que somente a parte 

autora se manifestou sobre o mesmo, INTIME-SE a parte requerida, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o laudo 

pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004394-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES MARQUES MENDONCA (ADVOGADO(A))

PAULINE DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

unimed cuiaba cooperativa de trabalho medico (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 27 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004051-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE AMORIM RONDON BADINI (AUTOR(A))

FERNANDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 27 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028915-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W 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, 27 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005436-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

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 
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julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 27 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005300-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

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, 27 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005299-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (ADVOGADO(A))

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

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, 27 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: 1022709-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY RODRIGUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022709-76.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SIDNEY 

RODRIGUES DO AMARAL W Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dê atendimento ao requerimento do 

representante do Parquet, com a juntada da digitalização legível da 

declaração de nascido vivo. Cumpra-se. Cuiabá, 1º de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014901-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALEX 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014901-54.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ANDERSON 

ALEX DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando a ausência da parte requerente na 

audiência de conciliação (Id. nº 9619349), e que o entendimento deste 

Juízo é no sentido de que a procuração geral para o foro, mesmo com 

poderes especiais, não supre a exigência do art. 334, § 10, do Código de 

Processo Civil, na medida em que o referido dispositivo legal exige 

“procuração específica” para o ato. SUSPENDO a multa aplicada até o 

julgamento de mérito, pelo Colegiado do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, do Mandado de Segurança nº 1000612-11.2018.8.11.0000. 

No mais, tendo em vista que a parte requerida comprovou o deposito dos 

honorários periciais (Id. nº 12038644), CUMPRA-SE o penúltimo paragrafo 

do decisum constante no movimento Id. nº 11687400. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017396-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME (AUTOR(A))

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

VG SERVICOS PREDIAIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017396-71.2017.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO 

SILVINO DO NASCIMENTO - ME RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

VG SERVICOS PREDIAIS LTDA W Vistos. Mantenho o decisum de Id. nº 

13019546 pelos seus próprios fundamentos. INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar cumprimento ao referido decisum. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028565-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VINICIUS BICALHO COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SERMENGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

PABLO TRONCOSO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

YOURI NESIO ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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WILLIAN SANTOS DAMACENO (ADVOGADO(A))

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028565-55.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SERMENGE 

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA RÉU: CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - 

ENPA CONTÉCNICA W Vistos. Assiste razão à parte autora na 

manifestação constante no Id. nº 14371352, razão pela qual determino o 

prosseguimento da ação no tocante aos demais pedidos contido na 

exordial. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 27 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010392-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERISMAR MARTINS CORREIA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 W 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, 27 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019142-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

LEONI PATRIC GONZATTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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 W 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, 27 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011552-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANE GRAZIELE VIEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 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 

05/11/2018 10:00 , a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031657-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANTONIO DONIZETE RESENDE (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 1031657-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO 

DONIZETE RESENDE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

instruiu a inicial com documento hábil a comprovar o prévio requerimento 

administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Anoto que, nos termos dos 

julgados supra, o requerimento administrativo deve ser prévio ao 

ajuizamento da ação, sendo requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. No caso dos autos, a 

demanda foi ajuizada em data posterior à supracitada, havendo, portanto, 

necessidade de prévio requerimento administrativo. Além disso, 

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 haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora especificar claramente qual o 

documento, assim como informar o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. 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, o prévio requerimento administrativo da 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, 27 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 
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busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004869-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO LESSI (EXEQUENTE)

DIVANEY LOPES AGUILERA (EXEQUENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

A.F.G. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004869-87.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: D.J.D. 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, JOSE ANTONIO LESSI, 

DIVANEY LOPES AGUILERA EXECUTADO: A.F.G. REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA - EPP W Vistos. Compulsando detidamente aos autos, 

verifica-se que foram efetivadas mais de uma tentativa frustrada de 

localização da parte requerida, razão pela qual DEFIRO o pedido de busca 

de endereço junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça. Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes 

junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o 

endereço atualizado da parte requerida. Obtido endereço diverso do que 

consta dos autos, expeça-se o necessário para promover a citação, com 

as advertências legais. Frustradas as diligências, intime-se o autor para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

de direito para prosseguimento do feito. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008695-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO QUEIROZ ANTUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO (RÉU)

RUBENS MENDES MADEIROS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008695-24.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ROGERIO 

QUEIROZ ANTUNES RÉU: PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO W Vistos. 

INDEFIRO o pedido constante na petição de Id. nº 13631971, tendo em 

vista que, mesmo no caso de ser intempestiva, a réplica deve ser mantida 

nos autos como simples manifestação, assegurando, assim, os princípios 

do contraditório e da ampla defesa. No mais, ante os termos do art. 370, 

caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de 

ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá, 1º de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019837-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ERIVALDO DE JESUS SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W 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, 27 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022877-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W 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, 27 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011016-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDSON RODRIGUES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W 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, 27 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011579-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 123 de 601



(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W 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, 27 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014480-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MAIKE ROBERTY DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W 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, 27 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012377-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO FERNANDES DE MORAIS FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W 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, 27 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016205-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

BENEDITO LUIZ FONSECA DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W 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, 27 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019223-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JONATHAN MACKCLEIBER MORAIS DA SILVA FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que somente a parte 

autora se manifestou sobre o mesmo, INTIME-SE a parte requerida, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o laudo 

pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019751-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GUEDES DE CASTRO (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que somente a parte 

autora se manifestou sobre o mesmo, INTIME-SE a parte requerida, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o laudo 

pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012524-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 
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presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 27 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018149-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (AUTOR(A))

MARCEL ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JONAS DE SA (RÉU)

OXLEI FRANCISCO DE SOUZA (RÉU)

ADMILSON REIS SILVA (RÉU)

LUIZ MACOTO KANEKIYO (RÉU)

José Evangelista dos Santos (RÉU)

DAMIAO NUNES DA SILVA (RÉU)

RICARDO TADASHI DE OLIVEIRA KANEKIYO (RÉU)

ROSIMAR DIAS DA SILVA (RÉU)

DANIEL DE SOUZA RODRIGUES (RÉU)

WINSTON SEBE (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DIAS DOS SANTOS (RÉU)

VALDIR PESSOA DA SILVA (RÉU)

RAFAEL SABADINE ALVES GALANTE (RÉU)

ADRIANO LIMA DE SOUZA (RÉU)

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018149-28.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DESTILARIA 

DE ALCOOL LIBRA LTDA RÉU: RAPIDO TRANSPAULO LTDA, ADMILSON 

REIS SILVA, MARCOS JONAS DE SA, DAMIAO NUNES DA SILVA, DANIEL 

DE SOUZA RODRIGUES, CARLOS ROBERTO DIAS DOS SANTOS, JOSÉ 

EVANGELISTA DOS SANTOS, OXLEI FRANCISCO DE SOUZA, RICARDO 

TADASHI DE OLIVEIRA KANEKIYO, ROSIMAR DIAS DA SILVA, RAFAEL 

SABADINE ALVES GALANTE, VALDIR PESSOA DA SILVA, ADRIANO 

LIMA DE SOUZA, LUIZ MACOTO KANEKIYO W Vistos. Ab initio, anoto que, 

por se tratar o feito de Ação de Execução de Obrigação de Fazer, o 

presente procedimento não comporta contestação. Não obstante, em 

atenção ao princípio da não-surpresa (art. 10, CPC), INTIME-SE a 

executada Rápido Transpaulo Ltda para, querendo, manifestar-se quanto 

à petição acostada no Id. nº 13095618, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá, 1º de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009165-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDALINA RIBEIRO DE ALMEIDA BATISTA (REQUERIDO)

Jurandyr Batista da Silva (REQUERIDO)

FRANCISCO DE PAULA GONCALVES FILHO (REQUERIDO)

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, designada 

para o dia 05/11/2018 10:30, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009165-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDALINA RIBEIRO DE ALMEIDA BATISTA (REQUERIDO)

Jurandyr Batista da Silva (REQUERIDO)

FRANCISCO DE PAULA GONCALVES FILHO (REQUERIDO)

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 05/11/2018 10:30, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036331-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FM RESTAURANTE LTDA (REQUERENTE)

WASHINGTON FERNANDO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

ORLANDO EUSTAQUIO ALVES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

WASHINGTON FERNANDO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMO a parte autora acerca da data da audiência de conciliação, 

designada para o dia 05/11/2018 às 11:00 , a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017774-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE (ADVOGADO(A))

REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA DIRCE CORREA NEGRAO VIEIRA (RÉU)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1017774-27.2017.8.11.0041 Valor da causa: $937.00 ESPÉCIE: 

[LIMINAR, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Bloqueio de 

Matrícula]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: REGINA 

MARIA TEIXEIRA COELHO Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO, 

330, Cartório 2 Ofício, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-505 POLO 

PASSIVO: Nome: ANNA DIRCE CORREA NEGRAO VIEIRA Endereço: RUA 

OITO, 890, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-765 Nome: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA Endereço: RUA FRANCISCO MARIANO DE 

DEUS, Lote 08, (RES S GONÇALO) Quadra 07, Lote 08, IKARAY, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78130-630 Senhor(a): REGINA MARIA TEIXEIRA 

COELHO A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO Data: 05/11/2018 Hora: 

11:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1021000-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AFONSO RAUSCH (AUTOR(A))

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NINTON DE PAULA E SILVA (RÉU)

ELISA SOTERA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1021000-40.2017.8.11.0041 Valor da causa: $38,000.00 ESPÉCIE: 

[ACESSÃO]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: BRUNO AFONSO 

RAUSCH Endereço: RUA ITAJUBÁ, 22, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-115 POLO PASSIVO: Nome: NINTON DE PAULA E SILVA Endereço: 

RUA BENEDITO DANDI, 260, NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78028-320 Nome: ELISA SOTERA DE OLIVEIRA Endereço: RUA BENEDITO 

DANDI, 260, NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-320 Senhor(a): 

BRUNO AFONSO RAUSCH A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/11/2018 Hora: 12:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031640-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

WAGNER MANHANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1031640-05.2017.8.11.0041 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: WAGNER MANHANI 

Endereço: ESTRADA VICINAL FLORESTA AZUL, SN, ZONA RURAL, 

PARANAITÁ - MT - CEP: 78590-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3216, - DE 1747/1748 A 

3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 Senhor(a): 

WAGNER MANHANI A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/11/2018 Hora: 12:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729340 Nr: 25338-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETH MORAES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVALCANTI - OAB:18.806, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

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

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVONETH MORAES E SILVA, Cpf: 

37644068104, Rg: 0849239-5, Filiação: Maria Jesus e Silva e Ivo Moraes e 

Silva, data de nascimento: 11/03/1976, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), caixa de restaurante. 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. INTIMAÇÃO da parte Executada para a fase de 

Cumprimento de Sentença, onde deverá pagar o débito no valor de R$ 

30.352,27, devidamente acrescido de custas processuais, se houver, no 

prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10%, além de honorários 

advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523,§1°, do CPC..

Sentença: Vistos etc. Cuida-se de Ação Monitória visando o pagamento de 

soma em dinheiro. A requerida foi citada por edital, sendo-lhe nomeado 

curador especial às fl. 77.O curador manifestou às fl. 78, alegando que 

deixou de opor embargos monitórios, por não haver nulidade e nem 

irregularidade processual a ser pronunciada nesta fase. Assim, nos 

termos do art. 702, § 2º do NCPC, converto a decisão inicial mandamental 

em título executivo judicial, convertendo, igualmente, o mandado inicial em 

mandado executivo.Requeira o Autor a execução na forma de 

cumprimento de sentença.P.I.C.

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712023 Nr: 5104-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PEDRO AGROPECUARIA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, SUELI SILVEIRA - OAB:OAB/MT 

3634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SÃO PEDRO AGROPECUARIA COMERCIO 

E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 26590307000183. 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.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 10.566,56 - Valor 

Atualizado: R$ 10.566,56 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Anote-se a alteração de procurador da parte 

autora, conforme informado às fls. 63.Considerando que já foram 

efetivadas buscas pelos sistemas judiciais disponíveis, a citação ficta 

mostra-se cabível.Assim, nos termos do art. 256, II, do CPC, CITE-SE a 

parte executada por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para que 

efetue o pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, acrescida das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, 

nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil.Consigne-se no edital 

de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá 

opor embargos à execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor total executado, requerer o parcelamento do débito em até 

06 (seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do 

Código de Processo Civil.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor do débito, com redução à metade no caso de 

pagamento integral dentro do prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do 

referido Diploma Processual.Expedido o edital, em se tratando de justiça 

gratuita, remeta-o ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. 

Tratando-se de processo com custas, intime-se a parte interessada, para 

publicação, mediante recibo nos autos. Passados 02 (dois) meses da 

entrega do edital à parte, intime-se para apresentar o comprovante da 

publicação, no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo (arts. 1.219 e 1.220, 

CNGC).Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta 

Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, 

do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Após a defesa, intime-se 

o exequente para se manifestar e requer o que entender cabível, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455347 Nr: 26552-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESARIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - ME, ADRIANO 

AMBROSIO PEREIRA, LINKWEAR DIGITAL SERVICE LTDA

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

OAB:17.613/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT, 

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565, RAPHAEL 

FERNANDES FABRINI - OAB:6.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - ME, 

CNPJ: 36933620000120, atualmente em local incerto e não sabido 

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA, Cpf: 45262055168, Rg: 522.320, 

brasileiro(a), divorciado(a), advogado e atualmente em local incerto e não 

sabido LINKWEAR DIGITAL SERVICE LTDA, CNPJ: 04889212000122. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 18.547,05 (Dezoito mil 

e quinhentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) especificado na 
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petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 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 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Despacho/Decisão: Para atendimento da decisão de fls. 149, determino 

que, expedido o edital de citação, remeta-o ao Diário da Justiça Eletrônico 

para publicação, na forma do art. 257, II, do CPC, ficando dispensada a 

publicação em jornal local. Intime-se.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830252 Nr: 35966-64.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSELI DA SILVA, Cpf: 00243241160, 

Rg: 1534971-3, Filiação: Anatalia da Silva, data de nascimento: 

17/03/1980, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte autora, Sraª Roseli da Silva, para que 

compareça na Secretaria desta vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência de seu reagendamento.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

à ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Tendo em vista, que, muito embora tenha 

sido tentada a intimação da parte autora por carta, para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (fl. 135), esta, restou 

infrutífera, retornando pelo motivo “Mudou-se” (fl. 137).Vislumbro, também, 

que muito embora tenha sido intimada, através de seu procurador, para 

informar o seu endereço atual, com vistas à realização da prova pericial, 

sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova (fl. 138), a parte 

autora se manteve inerte (fl. 139). Pois bem. Considerando que, ante a 

natureza personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da 

parte autora para comparecer à perícia, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

Advertência: O não comparecimento acarreta a preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Resumo da Inicial: Ação Sumária de cobrança da diferença do seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor de Bradesco Seguros

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788186 Nr: 42137-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PERES PEREIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO PERES PEREIRA E CIA LTDA, 

CNPJ: 04443656000130, Inscrição Estadual: 132015528. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CITAR a EXECUTADA: RODRIGO PERES PEREIRA E CIA LTDA 

(MARMITARIA BOA ESPERANÇA), CNPJ: 04.443.656/0001-30, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da Ação executiva a seguir 

resumida,para que no prazo de 03 dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pague o débito de R$ 104.966,72, com atualização monetária 

e juros, ou nomeie bens à penhora suficientes para quitar o débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: EXECUÇÃO DE DUPLICATAS originadas pela entrega de 

mercadorias onde não houve o devido pagamento, conforme resumo da 

peça inicial.

Despacho/Decisão: INDEFIRO o pedido de fls. 210/213, pois está 

evidenciado que o sócio da empresa localizada em Cáceres-MT não é a 

mesma pessoa representante da ora executada. Da certidão simplificada 

juntada pela exequente às fls. 214, nota-se que o CPF e RG são diferentes 

dos dados de fls. 29/30.Considerando que às fls. 204 já havia sido 

deferida a citação ficta porque presentes os requisitos, EXPEÇA-SE o 

edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias, e remeta-o ao Diário da 

Justiça Eletrônico para publicação. Quedando-se inerte o citando, fica, 

desde já, nomeada a douta Defensoria Pública como sua curadora 

especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos.Intime-se.

Advertência: Ao término do prazo para pagamento, a Executada terá o 

prazo de 15 dias para opor Embargos, ficando inerte,fica desde já 

nomeada a Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do 

art. 72, II, do CPC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888033 Nr: 21922-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO SANCHES PINHEIRO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO SANCHES PINHEIRO, Cpf: 

29244323168, Rg: 17645152, Filiação: Eliete Sanches Pinheiro e João 

Pinheiro, data de nascimento: 01/10/1963, brasileiro(a), casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte Autora, Srº FERNANDO SANCHES RIBEIRO, 

para que compareça na Secretaria desta vara no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de ser encaminhado para a imediata realização da prova 

pericial ou de tomar ciência do seu reagendamento.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

à ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Tendo em vista, que, muito embora tenha 

sido tentada a intimação da parte autora por carta, para dar 

prosseguimento ao feito (fl. 89), esta, restou infrutífera, retornando pelo 

motivo “Endereço insuficiente” (fl. 91).Vislumbro, também, que muito 

embora tenha sido intimada, através de seu procurador, para informar o 

seu endereço atual, com vistas à realização da prova pericial, sob pena 

de preclusão da faculdade de produzir a prova (fl. 92), a parte autora se 

manteve inerte (fl. 93). Pois bem. Considerando que, ante a natureza 

personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da parte 

autora para comparecer à perícia, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

Advertência: O NÃO COMPARECIMENTO acarretará a preclusão da 

faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712023 Nr: 5104-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PEDRO AGROPECUARIA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, SUELI SILVEIRA - OAB:OAB/MT 

3634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SÃO PEDRO AGROPECUARIA 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 26590307000183. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte Executada, mencionada acima, para que 

pague a dívida NO VALOR DE R$ 10566,56 em 3 dias , acrescida das 

custas processuais e dos honorários advocatícios SE HOUVER, sob pena 

de penhora nos termos do art. 829 do CPC. A parte, poderá ainda, opor 

Embargos à Execução ou mediante depósito de 30% do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 parcelas 

mensais.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Despacho/Decisão: Vistos.Anote-se a alteração de procurador da parte 

autora, conforme informado às fls. 63.Considerando que já foram 

efetivadas buscas pelos sistemas judiciais disponíveis, a citação ficta 

mostra-se cabível.Assim, nos termos do art. 256, II, do CPC, CITE-SE a 

parte executada por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para que 

efetue o pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, acrescida das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, 

nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil.Consigne-se no edital 

de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá 

opor embargos à execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor total executado, requerer o parcelamento do débito em até 

06 (seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do 

Código de Processo Civil.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor do débito, com redução à metade no caso de 

pagamento integral dentro do prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do 

referido Diploma Processual.Expedido o edital, em se tratando de justiça 

gratuita, remeta-o ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. 

Tratando-se de processo com custas, intime-se a parte interessada, para 

publicação, mediante recibo nos autos. Passados 02 (dois) meses da 

entrega do edital à parte, intime-se para apresentar o comprovante da 

publicação, no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo (arts. 1.219 e 1.220, 

CNGC).Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta 

Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, 

do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Após a defesa, intime-se 

o exequente para se manifestar e requer o que entender cabível, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.

Advertência: Se inerte, fica desde já nomeada a Defensoria Pública como 

sua curadora especial.

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765055 Nr: 17738-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON JACINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO WILLIAN DESTO 

RIBEIRO - OAB:15332/MT, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - 

OAB:10.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELSON JACINTO DA SILVA, Cpf: 

42042070149, Rg: 546.469, Filiação: Ineir J. da Silva e Marqueti da Silva, 

data de nascimento: 10/03/1967, brasileiro(a), natural de Cafezal-PR, 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAR a parte Executada para que efetue o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 dias, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sob pena de penhora nos termos do art. 829 do 

CPC.

Despacho/Decisão: Vistos.Nos termos do art. 256, II, do CPC, CITE-SE a 

parte executada por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para que 

efetue o pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, acrescida das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, 

nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil.Consigne-se no edital 

de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá 

opor embargos à execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor total executado, requerer o parcelamento do débito em até 

06 (seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do 

Código de Processo Civil.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor do débito, com redução à metade no caso de 

pagamento integral dentro do prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do 

referido Diploma Processual.Expedido o edital, em se tratando de justiça 

gratuita, remeta-o ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. 

Tratando-se de processo com custas, intime-se a parte interessada, para 

publicação, mediante recibo nos autos. Passados 02 (dois) meses da 

entrega do edital à parte, intime-se para apresentar o comprovante da 

publicação, no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo (arts. 1.219 e 1.220, 

CNGC).Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta 

Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, 

do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Após a defesa, intime-se 
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o exequente para se manifestar e requer o que entender cabível, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.

Advertência: No prazo de 15 dias a parte Executada poderá opor 

Embargoa à Execução ou, mediante pagamento de 30% do valor 

executado, requerer o parcelamento da dívida em 6 vezes. Quedando-se 

inerte, fica, desde já, nomeada a Defensoria Pública como sua curadora 

especial.

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043183 Nr: 43090-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETINA IMPORTAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PLASTICOS LTDA, SALIM SOBHI HAKIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DA SERIGRAFIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RAHAL COSTA - 

OAB:MT 15.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CASA DA SERIGRAFIA LTDA, CNPJ: 

02883830000130, Inscrição Estadual: 13.194.071-6. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAR a parte executada por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) 

dias, para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, 

acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob 

pena de penhora, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil

Despacho/Decisão: Vistos.Nos termos do art. 256, II, do CPC, CITE-SE a 

parte executada por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para que 

efetue o pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, acrescida das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, 

nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil.Consigne-se no edital 

de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá 

opor embargos à execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor total executado, requerer o parcelamento do débito em até 

06 (seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do 

Código de Processo Civil.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor do débito, com redução à metade no caso de 

pagamento integral dentro do prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do 

referido Diploma Processual.Expedido o edital, em se tratando de justiça 

gratuita, remeta-o ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. 

Tratando-se de processo com custas, intime-se a parte interessada, para 

publicação, mediante recibo nos autos. Passados 02 (dois) meses da 

entrega do edital à parte, intime-se para apresentar o comprovante da 

publicação, no prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a 

pessoalmente, sob pena de extinção do processo (arts. 1.219 e 1.220, 

CNGC).Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a douta 

Defensoria Pública como sua curadora especial, nos termos do art. 72, II, 

do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Após a defesa, intime-se 

o exequente para se manifestar e requer o que entender cabível, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.

Advertência: No prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor 

embargos à execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor total executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 

(seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do 

Código de Processo Civil.).Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, 

nomeada a douta Defensoria Pública como sua curadora especial.

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934459 Nr: 51687-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO FERNANDES MATO

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIVALDO FERNANDES MATO, Cpf: 

77086872172, Rg: 10449370, Filiação: Maria Neuza Sales Mato e Ronualdo 

Fernandes Mato, data de nascimento: 10/10/1975, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o Requerente para que compareça a Secretaria desta 

vara com o fito de ser encaminhado para a imediata realização de prova 

pericial ou de tomar ciência de seu reagendamento.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Indefiro o pedido de desistência da ação 

formulada pela parte Requerente, ante a não concordância da parte 

Requerida.Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada 

mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da 

parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio 

do seu patrono.Verifico, ainda, que a tentativa de intimação pessoal do 

autor, via AR, para dar andamento ao feito sob pena de preclusão da 

faculdade de produzir a prova, restou infrutífera, tendo em vista que foi 

recebida por terceiros (fl. 160).Pois bem. Considerando que, ante a 

natureza personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da 

parte autora para comparecer à perícia, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra.Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

Advertência: O não comparecimento acarretará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340279 Nr: 10581-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. SOARES & CIA LTDA, PAULO CESAR 

BACARA, PAULO CESAR AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA COSTA 

RODRIGUES - OAB:11874/MT, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT, 

SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:9128-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J. P. SOARES & CIA LTDA, CNPJ: 

33715954000130. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAR a parte Executada para que efetue o pagamento da 

dívida de R$ no prazo de 03 dias, acrescida das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sob pena de penhora , nos termos do art. 
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829 do CPC. No prazo de 15 dias, a parte Executada poderá opor 

embargos à execução ou, mediante o depósito de 30% do valor executado 

, requerer o parcelamento do débito em até 06 parcelas mensais.

Resumo da Inicial: Ação de Execução por Título Extrajudicial

Despacho/Decisão: Vistos.Uma vez que foram esgotadas as tentativas de 

buscas pelos sistemas disponíveis do Juízo, mostra-se cabível a citação 

ficta.Assim, nos termos do art. 256, II, do CPC, CITE-SE a parte executada 

por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para que efetue o pagamento 

da dívida, no prazo de 3 (três) dias, acrescida das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 

do Código de Processo Civil.Consigne-se no edital de citação que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à 

execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do 

débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma 

Processual.Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remeta-o 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Tratando-se de processo 

com custas, intime-se a parte interessada, para publicação, mediante 

recibo nos autos. Passados 02 (dois) meses da entrega do edital à parte, 

intime-se para apresentar o comprovante da publicação, no prazo de 10 

(dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena de extinção 

do processo (arts. 1.219 e 1.220, CNGC).Quedando-se inerte o citando, 

fica, desde já, nomeada a douta Defensoria Pública como sua curadora 

especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos.Após a defesa, intime-se o exequente para se manifestar e 

requer o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de Junho de 2018.

Advertência: Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, nomeada a 

douta Defensoria Pública como sua curadora especial.

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141729 Nr: 26199-51.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA

Norte Sul Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILDO BORGES CARRIJO - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEMILDO BORGES CARRIJO - ME., CNPJ: 

01615034000153, Inscrição Estadual: 28297634-5. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAR o executado para que em 03 dias pague a dívida, as 

custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de penhora 

de bens, nos termos do art. 829 do CPC.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se o executado por edital , com prazo de 

30 dias, a fim de que no prazo de 03 (três) dias, paguem a dívida, as 

custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de penhora 

de bens, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil.Consigne-se 

no edital de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada 

poderá opor embargos à execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta 

por cento) do valor total executado, requerer o parcelamento do débito em 

até 06 (seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 

do Código de Processo Civil.Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, 

nomeada a douta Defensoria Pública como sua curadora especial, nos 

termos do art. 72, II, do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.O 

pedido de arresto será apreciado após a adoção das providências 

acima.Cumpra-se.

Advertência: No prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor 

embargos à execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor total executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 

(seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do 

Código de Processo Civil. Se inerte, , fica, desde já, nomeada a Defensoria 

Pública como sua curadora especial.

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804405 Nr: 10872-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA LIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY KATIA BENEVIDES 

VIEGAS - OAB:16993, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO ROGERIO 

BORGES FREITAS - OAB:8ª DEFENSORIA

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS SILVA BATISTA, Cpf: 

41161998187, Rg: 200.759-85, Filiação: Rosalvo Ferreira Batista e Zelia 

Pereira Silva Batista, data de nascimento: 02/07/1971, brasileiro(a), natural 

de Osasco-SP, solteiro(a), comerciante/autonomo. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a parte Executada para pagar o débito, devidamente 

acrescido de custas processuais , se houver, no prazo de 15 dias, sob 

pena de incidir em multa d e10% além de honorários advocatícios no 

mesmo percentual.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS EM 

ATRASO E RESCISÃO CONTRATUAL

Despacho/Decisão: Vistos.INTIME-SE a parte executada, por edital (art. 

513, § 2º, inciso IV, CPC), para pagar o débito, devidamente acrescido das 

custas processuais, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incidir em multa de 10% (dez por cento), além de honorários 

advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil.Consigne que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Código de Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525 do Código de Processo 

Civil).Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte 

credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.No mais, CONVERTO a 

presente ação de conhecimento em Cumprimento de Sentença, pelo que 

determino sejam feitas as alterações necessárias.CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença de fls. 105/106.Intime-se.Cumpra-se.

Advertência: Transcorrido o prazo de 15 dias supra , inicia-se, 

automaticamente, novo prazo de 15 dias para que a Executada, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença.

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741258 Nr: 38043-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DJHONI ADÃO WELKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE DE BORTOLI, FRANCISCO CÉSAR 

CONERA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORREA - OAB:14271/O, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO CÉSAR CONERA 

BARBOSA, Cpf: 81589441168, Rg: 965.075, Filiação: Francisco de 

Alencar Barbosa e Antonia Conera Barbosa, data de nascimento: 

14/04/1977, brasileiro(a), natural de Paranavaí-PR, casado(a), gerente 

financeira. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAR o Executado para que no prazo de 03 dias, pague a 

dívida, as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de 

penhora de bens, nos termos do art. 829 do CPC.

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Título Extrajudicial

Despacho/Decisão: Vistos,Cite-se o executado FRACISCO CÉSAR 

CONERA BARBOSA por edital, com prazo de 20 dias, a fim de que, no 

prazo de 03 dias, pagar a dívida, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, sob pena de penhora de bens, nos termos do art. 829 do 

Código de Processo Civil.Consigne-se no mandado de citação que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte executada poderá opor embargos à 

execução ou, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas 

mensais, consoante disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo 

Civil.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do 

débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual.E, 

no que tange à executada FRANCIELE DE BORTOLI, doa por intimada da 

penhora, eis que mudou de endereço sem comunicar ao juízo.Autorizo à 

transferência dos valores penhorados ao exequente.DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome dos executados no SPC/SERASA, nos termos do art. 

782, §3º, do CPC.Cumpra-se e transcorrido o prazo do edital de citação, 

retornem para apreciação dos demais pedidos [Infojud].

Advertência: No prazo de 15 dias a parte Executada poderá opor 

Embargos à Execução, ou mediante depósito de 30% do total executado, 

requerer o parcelamento do débito em até 06 parcela mensais

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777418 Nr: 30784-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.Q. ROSA ME, MARCOS QUEIROZ ROSA, 

ANA PAULA SOARES PIRES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS QUEIROZ ROSA, Cpf: 

00041452160, Rg: 1088869-1, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CITAR a parte Executada para que pague a dívida, no prazo de 

03 dias, acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios 

, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do CPC.

Despacho/Decisão: Indefiro o pedido de citação por hora certa, pois não 

há qualquer informação que autorize concluir que os requeridos moram no 

mesmo endereço onde reside a genitora deles.Uma vez que foram 

esgotadas as tentativas de buscas de endereços dos executados, 

mostra-se possível a citação ficta.Assim, nos termos do art. 256, II, do 

CPC, CITE-SE a parte executada por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, 

para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, 

acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob 

pena de penhora, nos termos do art. 829 do Código de Processo 

Civil.Consigne-se no edital de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o 

parcelamento do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante 

disposto nos arts. 915 e 916 do Código de Processo Civil.FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito, com 

redução à metade no caso de pagamento integral dentro do prazo de 03 

(três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual.Expedido o 

edital, em se tratando de justiça gratuita, remeta-o ao Diário da Justiça 

Eletrônico para publicação. Tratando-se de processo com custas, 

intime-se a parte interessada, para publicação, mediante recibo nos autos. 

Passados 02 (dois) meses da entrega do edital à parte, intime-se para 

apresentar o comprovante da publicação, no prazo de 10 (dez) dias. Não 

o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena de extinção do processo 

(arts. 1.219 e 1.220, CNGC).Quedando-se inerte o citando, fica, desde já, 

nomeada a douta Defensoria Pública como sua curadora especial, nos 

termos do art. 72, II, do CPC, a quem os autos deverão ser remetidos.Após 

a defesa, intime-se o exequente para se manifestar e requer o que 

entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.

Advertência: No prazo de 15 dias a parte Executada poderá opor 

embarbos à execução ou, mediante o depósito de 30% do valor total 

executado, requerer o parcelamento do débito em até 06 parcelas 

mensais. Quedando-se inerte, fica, desde já, nomeada a Defensoria 

Pública como sua curadora especial.

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875301 Nr: 13635-54.2014.811.0041

 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: MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR, Cpf: 

01793835152, Rg: 18535442-9, Filiação: Maria Cicera Oliveira Miranda e 

Marcos Jose da Silva, data de nascimento: 06/09/1987, brasileiro(a), 

natural de Maragogi-AL, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimar o Requerente para que compareça a Secretaria desta 

vara com o fito de ser encaminhado para a imediata realização de prova 

pericial ou de tomar ciência de seu reagendamento.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

a ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Tendo em vista, que, muito embora tenha 

sido tentada a intimação da parte autora por carta, para manifestar sobre 

a declaração do perito informando o não comparecimento a pericia (fl. 

130), esta, restou infrutífera, retornando pelo motivo “Endereço 

insuficiente” (fl. 133).Vislumbro, também, que muito embora tenha sido 

intimada, através de seu procurador, para informar o seu endereço atual, 

com vistas à realização da prova pericial, sob pena de preclusão da 

faculdade de produzir a prova (fl. 135), a parte autora se manteve inerte 

(fl. 136). Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do 

ato, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer 
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à perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara no prazo 

de 15 (quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para a imediata 

realização da prova pericial ou de tomar ciência do seu reagendamento, 

sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova e, por 

conseguinte, julgamento do feito no estado em que se encontra. 

Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUESJuiz de Direito

Advertência: O não comparecimento acarretará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953442 Nr: 1737-10.2015.811.0041

 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: THIAGO VILHAGRA MACHADO DIAS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO VILHAGRA MACHADO DIAS, 

Cpf: 03880679185, Rg: 22395873, Filiação: Maria Alicia Vilhegra Pavão e 

Moises Machado Dias Junior, data de nascimento: 12/12/1994, 

brasileiro(a), solteiro(a), trabalhador rural. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimar o Requerente para que compareça a Secretaria desta 

vara com o fito de ser encaminhado para a imediata realização de prova 

pericial ou de tomar ciência de seu reagendamento.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

a ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Verifico, ainda, que a tentativa de intimação 

pessoal do autor, via AR, para impulsionar os autos, sob pena de 

extinção, restou infrutífera (fl.144).Vislumbro, também, que, muito embora 

tenha sido intimada, através de seu procurador, para informar o seu 

endereço atual, com vistas à realização da prova pericial, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova (fl.146), a parte autora se 

manteve inerte (fl.147). Pois bem. Considerando que não houve prévio 

requerimento da parte demandada, incabível a extinção do feito por 

abandono da causa pelo autor, nos termos do que prevê o § 6º do art. 485 

do Código Processo Civil.Por fim, considerando que, ante a natureza 

personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da parte 

autora para comparecer à perícia, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

Advertência: O não comparecimento acarretará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no 

estado em que se encontra

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873812 Nr: 12471-54.2014.811.0041

 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: ELIAS PIRES DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16008

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS PIRES DA SILVA, Cpf: 

03038565130, Rg: 18833276, Filiação: Elzi Pires da Silva e Clarindo 

Fernandes da Silva, brasileiro(a), convivente. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimar o Requerente para que compareça a Secretaria desta 

vara com o fito de ser encaminhado para a imediata realização de prova 

pericial ou de tomar ciência de seu reagendamento.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

a ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Verifico, ainda, que a tentativa de intimação 

pessoal do autor, via AR, restou infrutífera (fl. 132).Vislumbro, também, 

que, muito embora tenha sido intimada, através de seu procurador, para 

informar o seu endereço atual, com vistas à realização da prova pericial, 

sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova (fl.135), a parte 

autora se manteve inerte (fl.136). Pois bem. Considerando que, ante a 

natureza personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da 

parte autora para comparecer à perícia, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

Advertência: O não comparecimento acarretará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no 

estado em que se encontra

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905748 Nr: 34066-12.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAQUIM ALVES ARRUDA, Cpf: 

42033837149, Rg: 618.219, Filiação: Onice Nobre de Arruda e Sebastião 
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Alves de Arruda, data de nascimento: 12/05/1963, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o Requerente para que compareça a Secretaria desta 

vara com o fito de ser encaminhado para a imediata realização de prova 

pericial ou de tomar ciência de seu reagendamento.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

a ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Verifico, ainda, que a tentativa de intimação 

pessoal do autor, via AR, para impulsionar os autos, sob pena de 

extinção, restou infrutífera (fl.141).Vislumbro, também, que, muito embora 

tenha sido intimada, através de seu procurador, para informar o seu 

endereço atual, com vistas à realização da prova pericial, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova (fl.148), a parte autora se 

manteve inerte (fl.149). Pois bem. Considerando que não houve prévio 

requerimento da parte demandada, incabível a extinção do feito por 

abandono da causa pelo autor, nos termos do que prevê o § 6º do art. 485 

do Código Processo Civil.Por fim, considerando que, ante a natureza 

personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da parte 

autora para comparecer à perícia, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

Advertência: O não comparecimento acarretará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no 

estado em que se encontra

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946917 Nr: 58525-78.2014.811.0041

 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: KEILA LEAL SANCHES

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEILA LEAL SANCHES, Cpf: 

03812989140, Rg: 1740003-1, Filiação: Marinete Cardozo Leal e Odair 

Sanches, data de nascimento: 28/07/1991, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o Requerente para que compareça a Secretaria desta 

vara com o fito de ser encaminhado para a imediata realização de prova 

pericial ou de tomar ciência de seu reagendamento.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, vislumbro que, intimado 

para informar o novo endereço do requerente, o seu procurador aduz 

desconhecer o atual paradeiro daquele, requerendo a suspensão do feito, 

por motivo de força maior (fl. 66).Pois bem. Indefiro o pedido de fl.66, ante 

a inocorrência, in casu, das hipóteses de suspensão prevista no art. 313 

do Código Processo Civil.No mais, considerando que, ante a natureza 

personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da parte 

autora para comparecer à perícia, assim como que restou frustrada a 

intimação da parte autora no endereço fornecido na exordial, determino 

que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

para que compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, 

com o fito de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial 

ou de tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da 

faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no 

estado em que se encontra. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Agosto 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

Advertência: O não comparecimento acarretará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no 

estado em que se encontra

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059293 Nr: 50650-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE DA SILVA SAMPAIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JAQUINTO MATEUS 

- OAB:15383/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIENE DA SILVA SAMPAIO, Cpf: 

00766598101, Rg: 1564247-0, Filiação: Edith da Silva Sampaio e Graciliano 

Alves Sampaio, data de nascimento: 26/07/1975, brasileiro(a), natural de 

Nortelandia-MT, casado(a), autonoma. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimar o Requerente para que compareça a Secretaria desta 

vara com o fito de ser encaminhado para a imediata realização de prova 

pericial ou de tomar ciência de seu reagendamento.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

à ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Tendo em vista, que, muito embora tenha 

sido tentada a intimação da parte autora por carta, para dar 

prosseguimento ao feito (fl. 153), esta, restou infrutífera, retornando pelo 

motivo “Não existe numero” (fl. 55).Vislumbro, também, que muito embora 

tenha sido intimada, através de seu procurador, para informar o seu 

endereço atual, com vistas à realização da prova pericial, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova (fl. 56), a parte autora se 

manteve inerte (fl. 57). Pois bem. Considerando que, ante a natureza 

personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da parte 

autora para comparecer à perícia, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

Advertência: O não comparecimenbto acarretará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 340279 Nr: 10581-90.2008.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. SOARES & CIA LTDA, PAULO CESAR 

BACARA, PAULO CESAR AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA COSTA 

RODRIGUES - OAB:11874/MT, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT, 

SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:9128-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Exequente para que compareça a esta Secretaria p/ retirar 

Edital, mediante recibo nos autos. Devendo comprovar sua publicação,logo 

após.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 765055 Nr: 17738-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON JACINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO WILLIAN DESTO 

RIBEIRO - OAB:15332/MT, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - 

OAB:10.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Exequente para que compareça a esta vara para retirar 

Edital, mediante recibo nos autos, devendo após sua publicação, 

comprová-la nos autos, logo após.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 455347 Nr: 26552-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESARIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - ME, ADRIANO 

AMBROSIO PEREIRA, LINKWEAR DIGITAL SERVICE LTDA

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

OAB:17.613/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT, 

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - OAB:13565, RAPHAEL 

FERNANDES FABRINI - OAB:6.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que compareça nesta vara para retirar Edital, 

mediante, recibo, devendo após sua publicação, comprová-la nos autos.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 788186 Nr: 42137-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PERES PEREIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Exequente para que compareça a esta vara para retirar 

Edital, mediante recibo, devendo após sua publicação comprová-la nos 

autos.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1089679 Nr: 6054-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONIR DOMINGUES DE OLIVEIRA

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

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

OAB:18.713/MT

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

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

OAB:8.194-A/MT

 Intimo a parte Autora, para se manifestar em 05 dias, acerca do não 

comparecimento a perícia médica agendada em 26/06/2018.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1081376 Nr: 2238-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCOS VINÍCIUS BUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS o que faço para:

(i)DECLARAR inexistente o débito de R$ 39,90 (trinta e nove reais e 

noventa centavos) objeto da presente demanda, bem como determinar a 

baixa da restrição referente ao citado débito;(ii)CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por DANOS MORAIS a parte autora, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (31.08.2012) e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ);(iii)CONDENAR a requerida ao pagamento das custas 

processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que 

fixo em 20% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. (iv)CONFIRMAR a decisão de fls. 

21/22.Após o trânsito em julgado, não havendo o cumprimento voluntário 

da sentença, intime-se a parte vencedora para requerer o que de direito 

no prazo de quinze dias. No caso de inércia, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 734861 Nr: 31182-15.2011.811.0041

 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: MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E 

SEGURANÇA, MJB SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, SALMEN KAMAL 

CHAZALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA GALVÃO DE ASSIS ACCIOLY, 

ROBSON CARLOS LUCHI, ITAU UNIBANCO S/A

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

OAB:OAB/MT 12.443, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - OAB:10831-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 806256 Nr: 12729-98.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA LILIAN ARRUDA EVANGELISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMACLIN LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA 

E ANÁLISES CLÍNICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 25841 Nr: 6037-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABELHA RAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

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

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Considerando que o executado foi citado por edital (fls.144), e ainda, 

considerando que não foi regularizada sua representação nos autos, 

tendo permanecido inerte, com fundamento no art. 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio a Defensoria Pública como sua curadora especial, 

a quem os autos devem ser remetidos.

Apresentado embargos à execução pelo curador especial, intime-se a 

exequente para impugnar e requer o que entender cabível.

Às providências.

Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 247677 Nr: 15175-21.2006.811.0041

 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: DISPAFILM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL COM E IMP E EXP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE ALVAREZ DA ROCHA - 

OAB:334.554/SP

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

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Considerando que o requerido foi citado por edital (fls.223), e ainda, 

considerando que não foi regularizada sua representação nos autos, 

tendo permanecido inerte, com fundamento no art. 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio a Defensoria Pública como sua curadora especial, 

a quem os autos devem ser remetidos.

Apresentada contestação pelo curador especial, intime-se a parte 

requerente para impugnar e requer o que entender cabível.

Às providências.

Cuiabá, 20 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 932309 Nr: 50578-70.2014.811.0041

 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: MARCIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVAL CÂNDIDO AMARAL, PAULO SÉRGIO 

LIBÓRIO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT, José antônio pompeu cardoso - 

OAB:21046, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, KARINA MARTINS - 

OAB:8.498/MT, VALDRIANGELO FONSECA - OAB:6.953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA JOSE ALVES NETO - 

OAB:19141/O, LUCIO MAURO DANTAS - OAB:OAB/MT 13.712

 Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido 

Lucival Cândido Amaral, pois os fatos por ele narrados para sustentar tal 

pedido são confusos e, portanto, demandam conhecimento por ocasião de 

julgamento de mérito.

Desentranhem-se dos autos a petição e documentos de fls. 77/79 e 81, 

esis que, conforme informou o causídico peticionante (Rodrigo Leão do 

Carmos Pereira), foram juntadas por engano.

INTIME-SE a parte requerida Paulo Sérgio Libório Bastos para, no prazo de 

15 (quinze) dias, regularizar a representação processual (fl. 53), devendo 

juntar procuração devidamente assinada, sob pena de ser considerado 

revel, nos termos do artigo 76, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Acaso regularizada a representação, será analisada a preliminar de 

incompetência suscitada na peça contestatória de fls. 45/51.

Anote-se o nome dos procuradores constituídos pelo autor às fls. 82/84.

Renove-se a intimação da parte autora quanto à especificação de provas, 

pois a intimação anterior se deu em nome de advogado não constituído (fl. 

81).

Em seguida, voltem os autos conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 874963 Nr: 13388-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GLORIA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS LIBERATO - OAB:15205/MT, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14.688

 Aguarde-se a realização da audiência designada no processo em apenso 

- Código 972697.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 802976 Nr: 9439-75.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANNA GOUVEA SADDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA 

REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - EPP, MATHEUS ANTONIO SOUTO 

DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 

OAB:13581/MT, FERNANDA ISABELA DE FIGUEIREDO - OAB:16081/MT, 

LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA 

RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES DE FREITAS - 

OAB:5920/MT, DECIO ARANTES FERREIRA - OAB:5920/MT, FELIPE DE 

FREITAS ARANTES - OAB:11700, JULIANA MOURA NOGUEIRA - 

OAB:7920/MT, LETÍCIA PERES PIMENTA - OAB:11.513

 Vistos.

 Declaro prejudicado o pedido de suspensão do processo feito pelos 

requeridos, em razão da posterior manifestação destes às fls. 619/637.

Acolho a justificativa da perita judicial apresentada às fls. 639/641, vez 

que não há nos autos qualquer indício de deliberada omissão quanto a não 

conclusão do laudo no prazo estabelecido, havendo, de fato, que se 

reconhecer a complexidade do caso e a elevada quantidade de quesitos.

DEFIRO o pedido dos requeridos às fls. 608/613, relativamente à 

expedição de ofício ao Hospital Jardim Cuiabá.

Assim, EXPEÇA-SE ofício ao Hospital Jardim Cuiabá, solicitando o envio a 

este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, de cópia do prontuário médico da 

autora Adriana Gouvea Saddi, do período de 15.11.2012 a 03.12.2012. 

Faça constar no ofício que os documentos a serem enviados devem, 

especialmente, se referir às anotações dos procedimentos médicos 

realizados, ficha de descrição cirúrgica e evolução e prescrições 

médicas, os quais, aparentemente, não acompanharam os documentos 

enviados anteriormente, em 13.03.2014, através do Ofício n.º 

013/2014/HJC (fl. 278).

 Após a resposta do Hospital, intimem-se as partes para manifestarem-se 

no prazo de 10 (dez) dias.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de Dezembro 

de 2018 às 16h00min, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no 
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Fórum da Capital, devendo as partes e os seus patronos serem 

regularmente intimados para comparecerem à solenidade.

Para a solenidade, caberá ao advogado da parte que arrolou as 

testemunhas informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo (art. 455 do CPC).

Além disso, as partes deverão, no prazo de 05 (cinco) dias (§ 4º, do art. 

357 do Código de Processo Civil), arrolar as testemunhas que pretendem 

inquirir, observando, para tanto, o que dispõe o §6º do art. 357 do Código 

de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 336159 Nr: 6972-02.2008.811.0041

 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: ODINEY NEVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARINHO, LUIZ GONÇALO COENGA, 

Pedro Ferreira de Campos Filho, CLEONICE BENEDITA DOS SANTOS, 

JANUÁRIO DE SOUZA FILHO, O ESPÓLIO DE JOSÉ MARINHO, DONATO 

MARINHO NETO, ANA CAROLINA MARINHO DE OLIVEIRA, EDSON 

MARINHO, MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA, PAULO 

HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:3098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

GERALDINO - OAB:9.056/MT, ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056, CAMILA REGINA SANTOS - OAB:11.040/MT, ROGÉRIO 

BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Portanto, em substituição ao perito anterior, NOMEIO como perito 

profissional a ser indicado pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda, 

localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, Ed. Office 

Tower, Sala 408, 4º andar, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefone 

(65) 3052-7636.Assim, INTIME-SE o perito para dizer se aceita o encargo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, e independentemente de termo de 

compromisso, nos termos do artigo 466 do Código de Processo Civil, 

devendo desde já, apresentar sua proposta de honorários periciais.Anoto 

que os quesitos das partes já foram formulados às fls. 517/519 e 

525/526....Cuiabá, 26 de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 939659 Nr: 54433-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PIMENTEL DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIO PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:18.559

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

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 ...Rejeito as preliminares apresentadass na constetação, pois a alegação 

do requerido de que não ocupa o lote pertencente à autora, mas sim, o 

imóvel ao lado deste, há que ser examinada por ocasião do jugamento de 

mérito, já que se trata de ponto controvertido.Quanto ao ônus probatório, 

deve ser observada a regra do art. 373, do CPC.DEFIRO a produção da 

prova oral requerida pelas partes.FIXO como ponto controvertido os 

seguintes esclarecimentos:1. A autora é proprietária do denominado lote 

02?2. Atualmente, o requerido ocupa o denominado lote 02 ou o lote 01?3. 

De setembro de 2011 a 02/2012 a locação firmada entre a autora e o 

requerido foi relativa ao lote 02, como descrito no contrato de fls. 21/22, 

ou se deu sobre o lote 01 como sustenta o requerido? Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 29 de Fevereiro de 2019 às 

15h30min, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no Fórum da 

Capital, devendo as partes e os seus patronos serem regularmente 

intimados para comparecerem à solenidade.Para a solenidade, caberá ao 

advogado da parte que arrolou as testemunhas informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC).Além 

disso, as partes deverão, no prazo de 05 (cinco) dias (§ 4º, do art. 357 do 

Código de Processo Civil), arrolar as testemunhas que pretendem inquirir, 

observando, para tanto, o que dispõe o §6º do art. 357 do Código de 

Processo Civil.Intimem-se.Cuiabá/MT, 26 de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1125395 Nr: 21079-70.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CELIA GOMIDE

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO GAIVA - 

OAB:6867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Vistos.

 Às fls.148, a parte autora menciona a distribuição dos autos n.º 

15220-73.2016.811.0041, código 1125395, em trâmite na 7ª Vara Cível da 

Comarca da Capital, na qual discute a reparação por danos morais e 

materiais tendo como base os fatos discutidos nesta obrigação de fazer.

 Ocorre que, em consulta ao sistema Apolo, verifico que os autos 

supracitados, almejam, também, a revisão das faturas com vencimento em 

14/08/2015, 14/09/2015 e 14/10/2015.

 Tais fatos apontam para a configuração de conexão entre o presente 

feito e aquele que tramita no Juízo da 7ª Vara Cível, pois a causa de pedir 

nos dois Juízos provem da mesma relação jurídica, enquadrando-se o 

caso na hipótese de conexão, conforme dispõe o art. 55 do Código de 

Processo Civil .

Além disso, havendo risco de prolação de decisões contraditórias, mister 

se faz seja reconhecida a conexão.

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.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que a ação de Código 1111318 

foi distribuída ao d. Juízo da 7ª Vara Cível em 04.05.2016, com despacho 

inicial preferido em 11.05.2016. Já a presente ação, foi distribuída em 

14.06.2016, com despacho inicial em 15.06.2016, o que torna aquele Juízo 

prevento, nos termos do art. 58, do CPC .

 Portanto, sendo medida imprescindível ao caso em exame, nos termos do 

art. 55 do CPC, RECONHEÇO A CONEXÃO entre este processo e os autos 

de Código 1111318, em tramite no JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL desta 

Comarca, ao qual declino da competência para processamento e 

julgamento da presente ação.

Intimem-se.

Remetam-se os autos.

Cuiabá - MT, 26 de Setembro de 2018.

Bruno D’ Oliveira Marques

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1107289 Nr: 13493-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA DE ARRUDA 

TEIXEIRA - OAB:20563/O, MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - 

OAB:20191/A

 Vistos.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 
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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 

sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à 

parte ré, independente de nova intimação e sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1021157 Nr: 32507-83.2015.811.0041

 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: NANCY NEVES

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15642/O

 Vistos.

Ante a preliminar de perda do objeto, em razão de acordo firmado entre as 

partes, no Procon, que culminou no cancelamento dos débitos e 

retificação das faturas, INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste, expressamente, acerca dos fatos.

 Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1058368 Nr: 50205-05.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI FERREIRA MINARINI JUNIOR

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18.288, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT, 

THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 Vistos.

 O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado.

E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC].

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas.

Não há questões prejudiciais a serem decididas.

Ambas as partes pleitearam a produção de prova oral consistente no 

depoimento pessoal e oitiva de testemunhas (fls.117/118).

Destarte, DEFIRO as provas pugnadas, consistente no depoimento 

pessoal das partes, assim como na produção de prova testemunhal.

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de Janeiro de 

2018 às 15h:00min, a ser realizada na sala de audiências da 8º Vara Cível 

do Fórum da Capital.

Intimem-se as partes pessoalmente por carta, no endereço indicado nos 

autos.

Considerando que a parte autora já apresentou seu rol de testemunha às 

fls.118, INTIME-SE a parte requerida, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretendem inquirir, observando, 

para tanto, o que dispõe o §6º do art. 357 do Código de Processo Civil.

Deverão os advogados das partes se atentarem para a previsão contida 

no art. 455 do CPC no tocante a sua incumbência de intimar as 

testemunhas, dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimem-se.

Cuiabá, 26 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 897072 Nr: 27616-53.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MARTINS MAHON, EDUARDO MAHON 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, UNIMED 

CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA LEITE 

MAHON - OAB:6363/MT, SELMA PAES - OAB:16.347-A, SELMA PAES - 

OAB:OAB/SP 183.956

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

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ...razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada pela denunciada Unimed 

Cuiabá.No mais, não há que se falar na ausência de interesse de agir do 

autor. Isso porque, embora a denunciada Unimed Cuiabá tenha aduzido 

que não negou atendimento às solicitações do autor e que só tomou 

conhecimento das despesas a partir do ajuizamento desta ação, é certo 

que há interesse processual daquele quanto a pretensão de discutir se 

houve falha na prestação de serviço do requerido Hospital Jardim Cuiabá, 

circunstância que envolve a relação contratual com a 

denunciada.Outrossim, ao que se denota dos autos, a parte autora não se 

manifestou quanto as provas a produzir e, o requerido Hospital Jardim 

Cuiabá informou não desejar outras provas (fl. 317).Por outro lado, 

INDEFIRO a prova indicada pela denunciada Unimed Cuiabá, pois o 

depoimento pessoal da parte autora não se prestaria a comprovar as 

alegações constantes na contestação, mas o revés disso; e os demais 

fatos trazem questões que podem ser conhecidas e comprovadas pelas 

provas documentais já encartadas. Com efeito, constato que o feito 

encontra-se apto para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).Dessa forma, 

em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam incluídos na 

lista de processos aptos a julgamento, atendida, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de 

Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 459993 Nr: 29371-54.2010.811.0041

 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: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO HOSPITALAR VIDA E SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:20.015-OAB/DF, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B
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 Vistos.

Compulsado os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, DETERMINO que os autos 

sejam incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Para tanto, promova-se nova conclusão com anotação do código 

respectivo.

 Além disso, considerando a conexão com o processo código 1109903, 

proceda-se o apensamento para julgamento conjunto.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1109903 Nr: 14595-39.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE MEDICA VIDA E SAUDE S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 

NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:20.283/RJ

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, DETERMINO que os autos 

sejam incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Para tanto, promova-se nova conclusão com anotação do código 

respectivo.

 Além disso, considerando a conexão com o processo código 459993, 

proceda-se o apensamento para julgamento conjunto.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 813174 Nr: 19656-80.2013.811.0041

 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): FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DOS 

SANTOS, LUANNA MENITHEN SOUZA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada 

por Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA em desfavor 

de Francisco Carlos Oliveira dos Santos e Luana Menithen Souza Silva 

Santos.

A parte exequente peticionou nos autos, informando que as partes 

firmaram acordo (fls. 51/53), o qual já foi integralmente cumprido (fl. 85).

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a confirmação da quitação integral do débito exequendo 

(fl. 85), a extinção da presente execução é medida que se impõe.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente à espécie.

 Os honorários advocatícios e as custas processuais deverão ser 

arcados na forma pactuada.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 12248 Nr: 10429-23.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MERCOSUL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITALLO RICARDO PANATO 

PASSOS - OAB:15.766-MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Uma vez decorrido o prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 349387 Nr: 19691-16.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRATAN DE MAGALHÃES BARBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENNA BARRETO, WESLEY CORDEIRO 

VIANA, MAGALI BELMIRO OLIVEIRA, ANA AUGUSTA ALVES DE SOUZA, 

CLÁUDIA VALÉRIA R. S. DORILEO, IZILANDA ETIENE DE SOUZA, 

ROSANA KATECKI, ROSA ESTELA ROJAS DIAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707, ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES - OAB:13440-A, 

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - OAB:14.180-E, MARCUS 

VINICIUS ARAUJO FRANÇA - OAB:3979-TO

 Vistos,

Dispõe o art. 240, §2º, do CPC, que incumbe ao autor adotar, no prazo de 

10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação.

In casu, passados 10 dez anos da propositura da ação (fls. 08v), o autor 

não promoveu a citação de todos os requeridos.

Dessa forma, intime-se o requerente para que, no prazo impreterível de 10 

dias, promova a citação dos demais requeridos (indicando o endereço 

atualizado), bem como recolhendo o valor das diligências - eis que os 

requeridos são pessoas físicas e, por isso, a citação por carta só se 

viabiliza se entregue em mão própria -, sob pena de extinção do processo 

por abandono.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 838140 Nr: 42862-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANA GUARIM TENORIO DE OLANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

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

OAB:17.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE TOLEDO 

GONSALES - OAB:325.364, FABIO DE ARAUJO NETO - OAB:262.786, 

RODOLFO MOREIRA ZIGGIATTI - OAB:327.913, SANDRA ALVES 

NASCIMENTO - OAB:336.572

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 
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Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131628 Nr: 23699-55.2016.811.0041

 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: GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, LUANA CESTARI 

PENASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR SISTEMAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR CESTARI PENASSO 

- OAB:18427/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA MARIA BUENO DE 

SOUZA NEVES - OAB:12252/MT, SÉRGIO FERNANDO HESS DE SOUZA - 

OAB:OAB/SC 4586

 Vistos,

Intime-se o requerido-reconvinte a fim de que, no prazo de 15 dias, 

recolhas as custas processuais e taxa judiciária da reconvenção, sob 

pena de não conhecimento do pedido.

Atendida à determinação supra, intime-se o autor, na pessoa de seu 

advogado, para apresentar resposta à reconvenção, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 913261 Nr: 39038-25.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA MARIA CASAROTTO, CLAUDIO POLETTO 

CASAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR A. KARASIAKI - 

OAB:6448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido da Silva Dinamarco - 

OAB:SP-102.090, PEDRO DA SILVA DINAMARCO - OAB:, WAGNER 

ARGUELHO MOURA - OAB:9689/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1048621 Nr: 45768-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA COELHO DA SILVA LOPES, BLC, IGOR 

LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DO PRADO VITORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSILENE DO PRADO 

VITORIANO DE DEUS - OAB:19026

 Vistos,

Intime-se o requerido-reconvinte a fim de que, no prazo de 15 dias, 

recolhas as custas processuais e taxa judiciária da reconvenção, sob 

pena de não conhecimento do pedido

Sem prejuízo, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das 

partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se 

fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

Para que as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à 

parte ré, independente de nova intimação e sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 794222 Nr: 531-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

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

MOSER - OAB:6.357/MT, JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA 

SANTOS - OAB:17844, Manuella Cardozo Torres - OAB:15974-O, 

NAYLA LOREN GOMES SILVEIRA - OAB:14.977, Talita Patricia Moraes 

de Oliveira - OAB:19685, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYEFFERSON CHRISTIANO 

DA COSTA SANTOS - OAB:17844, RAFAEL CANDIDO FARIA - 

OAB:261.519/SP, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 Vistos.

Tendo em vista que é de conhecimento deste Juízo, em razão das 

informações prestadas em outros feitos, que a parte executada teve o 

processamento de sua recuperação judicial deferido, assim como 

considerando o princípio da não-surpresa (art. 10, CPC), INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto à 

necessidade de suspensão do presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 96863 Nr: 5536-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA VALE DO PIQUIRI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL MARCOS LEVY, MARILENE MARIA 
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DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Vistos.

Ab initio, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fls. 194/195.

Após, transitada em julgado, tendo em vista que fora citada por edital na 

fase de conhecimento (fl. 187), INTIME-SE a parte executada, por edital 

com prazo de 30 (trinta) dias (art. 513, § 2º, inciso IV, CPC), para pagar o 

débito, devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por 

cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Atento ao princípio constitucional da duração razoável do processo, 

concito o curador especial a opor-se à execução por meio de impugnação 

ao cumprimento de sentença apenas se divisar algum dos fundamentos 

descritos no art. 525, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para conhecimento e 

adoção das medidas que entender necessárias.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 729342 Nr: 25340-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA DA CUNHA BARBOSA, ROGÉRIO DE 

SOUZA FRASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, FERNANDO AIRES MESQUITA CARVALHO 

TEIXEIRA - OAB:18527/O, GABRIELA BENINE SALÍCIO - OAB:18244/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, RODOLFO RUIZ 

PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De acordo com o art. 256 do CPC, a citação por edital será realizada 

quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar.

O parágrafo 3º do aludido dispositivo dispõe que o “réu será considerado 

em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua 

localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre 

seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias 

de serviços públicos”.

Com efeito, à luz da legislação em vigor, a utilização da via edilícia, espécie 

de citação presumida, só se mostra cabível nas hipóteses excepcionais 

expressamente enumeradas.

 No caso em exame, constata-se que ainda não foram satisfatoriamente 

exauridos os meios para localização da parte requerida, porquanto não 

foram realizadas todas as pesquisas aos sistemas eletrônicos disponíveis 

para essa finalidade.

Assim sendo, INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital em razão 

de não terem sido esgotadas as tentativas de intimação pessoal.

 INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecer quais os meios já dispendidos por si para localização do 

endereço da parte requerida e/ou, em igual prazo, requeira o que entender 

de direito, inclusive a eventual realização de busca pelo Juízo nos 

sistemas eletrônicos disponíveis.

Às providências.

Cuiabá, 24 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1160792 Nr: 36250-67.2016.811.0041

 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: LAURO REIS DA PENHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

Para que as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à 

parte ré, independente de nova intimação e sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 972697 Nr: 10583-16.2015.811.0041

 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: MARIA DA GLORIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO - OAB:15205/MT, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575, ALEXANDRE ROESE ZERWES - 

OAB:6.176/MT, DANIEL MULLER DE ABREU LIMA - OAB:6177, SÉRGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5.703/MT

 Vistos.

Não vislumbro a ocorrência da suscitada litispendência na presente ação 

de manutenção de posse com a ação de Despejo em apenso - Código 

874963, pois, em que pese haja identidade de partes, o pedido e a causa 

de pedir são distintas. O que há, em verdade, é a conexão, conforme já 

anotado na decisão de fls. 96 do Juízo da 11ª Vara Cível que declinou da 

competência para este Juízo em razão de que aqui já tramitava aquele 

feito.

Com fefeito, impõe-se o julgamento em conjunto das demandas, a fim de 

evitar decisões conflitantes.

Assim, rejeito a preliminar de litispendência aduzida na contestação de fls. 

110/120.

Com vistas a uma melhor compreensão fática de como foi exercida a 
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posse defendida pela parte autora, bem como qual era o espaço que ela 

locou do antigo proprietário (Guilherme de Figueiredo) da área que, 

posteriormente, foi arrematada pela parte Transportadora Crescente, hei 

por bem deferir a prova oral.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de DEZEMBRO 

de 2018 às 14h:00min, destinada à oitiva de testemunhas e depoimento 

pessoal das partes.

 Para a solenidade, caberá ao advogado da parte que arrolou as 

testemunhas informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo (art. 455 do CPC).

Além disso, as partes deverão, no prazo de 05 (cinco) dias (§ 4º, do art. 

357 do Código de Processo Civil), arrolar as testemunhas que pretendem 

inquirir, observando, para tanto, o que dispõe o §6º do art. 357 do Código 

de Processo Civil.

Cuiabá - MT, 26 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 906898 Nr: 34822-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VENANCIO DE AMORIM JUNIOR

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

OAB:3561

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

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Em razão do comunicado às fls. 76/82, fica sem efeito a penhora de 

crédito que havia sido deferida às fls. 48.

Às fls. 63/74 o exequente requer a suspensão da CNH do executado, a 

apreensão de seu passaporte e cancelamento de todos os seus cartões 

de crédito. INDEFIRO, por ora, referidos pedidos, pois não esgotadas as 

possibilidades de contrição de bens e/ou valores do executado.

 Outrossim, observa-se que o executado foi citado por hora certa, 

sendo-lhe nomeado Defensor Público como curador especial, conforme 

decisão de fls. 33. Porém, até a presente data o feito não foi remetido ao 

Curador.

Assim, ENCAMINHEM-SE os autos à Defensoria Pública para conhecimento 

da nomeação de fls. 33 e adoção das medidas que entender necessárias, 

bem como para se manifestar sobre os pedidos de fls. 63/74.

Atento ao princípio constitucional da duração razoável do processo, 

concito o curador especial a opor-se à execução por meio de embargos 

apenas se divisar algum dos fundamentos descritos no art. 917 do CPC.

Com efeito, em que pese não se exigir do curador especial à impugnação 

especificada dos fatos (art. 341, § único, do CPC), na eventualidade deste 

manejar embargos à execução, deverá trazer na inicial elementos mínimos 

para a fixação dos pontos controvertidos e ao futuro julgamento da causa, 

sem olvidar do ônus quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do exequente.

Em seguida, ouça-se o exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 918691 Nr: 42521-63.2014.811.0041

 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: FERNANDA MAIA FERREIRA DAS NEVES, CARLOS 

EDUARDO DE ARRUDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAISA LOPES VIEIRA VIDAURRE, FEMINA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15.046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, CLARISSA LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12750/MT, 

FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE - OAB:1.585-A, PAOLA 

CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510/MT, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES, OAB/MT nº 19705, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302358 Nr: 14312-31.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICLO RIBEIRO BICICLETAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA BORBEC LTDA, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO RURAL DA BAIXA MOGIANA - CREDIMOGIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON FEIJO DOS SANTOS - 

OAB:4355-A/MT, JOÃO BATISTA DE MORAES - OAB:11059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Reginaldo Beraldo - 

OAB:126577/SP, Nelson Luiz Pigozzi - OAB:109438/SP, ROGÉRIO 

BORGES DE FREITAS (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT, Valdir 

Pais - OAB:122.063/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): METALÚRGICA BORBEC LTDA, CNPJ: 

68432707000100. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte Executada para pagar o débito de R$ 

35.134,03, devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por 

cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 do Código de Processo Civil sem o pagamento 

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

a parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do Código 

de Processo Civil).

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsandos os autos, verifico que foi 

apresentado requerimento de Cumprimento de Sentença às fls. 

153/154.Ab initio, considerando que a planilha de fl. 154 encontra-se 

desatualizada, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente nova planilha de cálculo.Uma vez apresentada a 

planilha, tendo em vista que fora citada por edital na fase de conhecimento 

(fl. 123), INTIME-SE a parte executada, por edital com prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 513, § 2º, inciso IV, CPC), para pagar o débito, devidamente 

acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), além de 

honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 

1º, do Código de Processo Civil.Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 do Código de Processo Civil sem o pagamento 

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

a parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do Código 

de Processo Civil).Decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.No mais, 

CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento de 

Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações 

necessárias.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz 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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873699 Nr: 12366-77.2014.811.0041

 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: ANDERSON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16008

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON ALBUQUERQUE DE 

OLIVEIRA, Cpf: 03035164100, Rg: 17089476, Filiação: Fatima de 

Albuquerque Oliveira e Antonio Xavier de Oliveira, brasileiro(a), solteiro(a), 

pintor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte autora: ANDERSON ALBUQUERQUE DE 

OLIVEIRA para que compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 

(quinze) dias, com o fito de ser encaminhado para a imediata realização da 

prova pericial ou de tomar ciência do seu reagendamento

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO- DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

a ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha 

sido tentada a intimação da parte autora por carta, para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (fl. 152), esta, restou 

infrutífera (fl. 154).Pois bem. Considerando que, ante a natureza 

personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da parte 

autora para comparecer à perícia, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

Advertência: O não comparecimento acarretará a preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899195 Nr: 29214-42.2014.811.0041

 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: DAMARIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIELIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

FARAH - OAB:17186, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAMARIO PEREIRA DE OLIVEIRA 

JUNIOR, Cpf: 05799644182, Rg: 266318-0, Filiação: Celoni Fernandes de 

Lima e Damario Pereira de Oliveira, data de nascimento: 26/07/1997, 

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

Finalidade: Intimar o Requerente para que compareça a Secretaria desta 

vara com o fito de ser encaminhado para a imediata realização de prova 

pericial ou de tomar ciência de seu reagendamento.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

a ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha 

sido tentada a intimação da parte autora por carta, para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (fl. 110), esta, restou 

infrutífera (fl. 113).Pois bem. Considerando que, ante a natureza 

personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da parte 

autora para comparecer à perícia, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

Advertência: Sua ausência acarretará na preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra.

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913105 Nr: 38930-93.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALVES FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORGE ALVES FILHO, Cpf: 

29110837841, Rg: 30996368-0, Filiação: Sandra Regina Ferreira Alves e 

Jorge Alves, data de nascimento: 14/03/1980, brasileiro(a), natural de 

Assis-SP, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o Requerente para que compareça a Secretaria desta 

vara com o fito de ser encaminhado para a imediata realização de prova 

pericial ou de tomar ciência de seu reagendamento.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

a ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha 

sido tentada a intimação da parte autora por carta, para manifestar acerca 

do não comparecimento a pericia agendada (fl. 78), esta, restou 

infrutífera, retornando pelo motivo “Mudou-se”(fl. 80).Vislumbro, também, 

que muito embora tenha sido intimada, através de seu procurador, para 

informar o seu endereço atual, com vistas à realização da prova pericial, 

sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova (fl. 81), a parte 

autora se manteve inerte (fl. 82)Pois bem. Considerando que, ante a 

natureza personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da 

parte autora para comparecer à perícia, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra. Intime-se.Cumpra-se.

Advertência: O não comparecimento acarretará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no 

estado em que se encontra

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018
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Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905749 Nr: 34067-94.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, Cpf: 

00505081130, Rg: 981758, Filiação: Maria Alves Nogueira e Francisco 

Alves Nogueira, data de nascimento: 29/03/1972, brasileiro(a), natural de 

Morrinhos-GO. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o Requerente para que compareça a Secretaria desta 

vara com o fito de ser encaminhado para a imediata realização de prova 

pericial ou de tomar ciência de seu reagendamento.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

a ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Verifico, ainda, que a tentativa de intimação 

pessoal do autor, via AR, restou infrutífera (fl. 85).Vislumbro, também, 

que, muito embora tenha sido intimada, através de seu procurador, para 

informar o seu endereço atual, com vistas à realização da prova pericial, 

sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova (fl.86), a parte 

autora se manteve inerte (fl.87). Pois bem. Considerando que, ante a 

natureza personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da 

parte autora para comparecer à perícia, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

Advertência: O não comparecimento acarretará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023156 Nr: 33491-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILCINEI NEGRÃO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILCINEI NEGRÃO DA SILVA, Cpf: 

30465893287, Rg: 2465420-5, Filiação: Ines Pedrin da Silva e João Negrão 

da Silva, data de nascimento: 12/12/1974, brasileiro(a), natural de 

Francisco Alves-PR, convivente, auxiliar de caldeira. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o Requerente para que compareça a Secretaria desta 

vara com o fito de ser encaminhado para a imediata realização de prova 

pericial ou de tomar ciência de seu reagendamento.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

a ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha 

sido intimada, através de seu procurador, para impulsionar os autos e 

informar o seu endereço atual, sob pena de extinção (fl. 159), a parte 

autora se manteve inerte (fl. 160).Pois bem. Considerando que, ante a 

natureza personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da 

parte autora para comparecer à perícia, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 02 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

Advertência: O não comparecimento acarretará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no 

estado em que se encontra

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, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873795 Nr: 12455-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DE SOUSA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ANTONIO DE SOUSA, Cpf: 

39643140130, Rg: 641063, Filiação: Raimunda Clara de Araujo e Antonio 

Vicente de Sousa, data de nascimento: 23/11/1965, brasileiro(a), natural 

de Jardim-CE, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o Requerente para que compareça a Secretaria desta 

vara com o fito de ser encaminhado para a imediata realização de prova 

pericial ou de tomar ciência de seu reagendamento.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a intimação 

não foi recebida pela parte requerente, uma vez que a correspondência 

destinada à intimação pessoal retornou com a informação “não proc.” (fl. 

127), não perfectibilizando, assim, o ato processual.Em razão disso, 

INTIME-SE o perito para designar nova data para realização de perícia, 

com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.Após, INTIME-SE a parte 

autora, pessoalmente (por Oficial de Justiça) e por meio de seu advogado 

constituído nos autos (via Diário da Justiça), do novo agendamento, 

anotando-se que a omissão ensejará na preclusão da faculdade de 

produzir a prova. Observe-se, para intimação pessoal da parte autora, o 

endereço noticiado na inicial.Com a entrega do laudo, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem. Intime-se.Cumpra-se.

Advertência: O não comparecimento acarretará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rubia Graciela de 

Morais Campos, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1064918 Nr: 53134-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YPE SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEINEKEN DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Garcia Paskevicius - 

OAB:25133/O, JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:OAB/MT 4611, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZECCHETO SAEZ 

RAMIREZ - OAB:188.439

 cumprindo a decisão de fls. 194 intimo a requerida para que apresente o 

comprovante de distribuição da precatória de fls. 191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 916257 Nr: 40950-57.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS VERAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR VIEIRA - 

OAB:202.687/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Intimo o requerente para apresentar seus dados bancários para 

expedição de alvará eletrônico de levantamento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1255611 Nr: 22864-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOANDRO DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da manifestação da parte requerente, DETERMINO a devolução da 

presente missiva ao r. Juízo deprecante, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 01 de Outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 18704 Nr: 4590-56.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE DEGRANDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7.832, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 27515 Nr: 12021-68.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BARBOSA CÉZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, Ana Paula Castro Sandy - OAB:6572, 

FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - OAB:10725, NORMA SUELI DE 

CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

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

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT, SAULO FANAIA 

CASTRILLON - OAB:DEF. PÚB. JUARA

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 110263 Nr: 1551-07.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS POMPONI, CARLOS DI RAIMO, 

LÍDIA DI LORETO DI RAIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, EVERALDO SANTOS DUARTE - 

OAB:16.271/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - OAB:10725, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 245333 Nr: 13343-50.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL JANINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPIENZA EDITORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO J. C. MEDEIROS - 

OAB:7921/MT, ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, 

JOÃO HENRIQUE P. ALVES FERREIRA - OAB: 11.354/MT, MARIO 

FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:10.393/MT, VICTOR 

HUMBERTO MAIZMAN - OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 760696 Nr: 13070-61.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSHE MARIANE DA SILVA CRUZ, MARIA JOSÉ DA 

SILVA DIAS CRUZ

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

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

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 802654 Nr: 9123-62.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE MELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

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

OAB:12.903/MT, LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 17.049/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 873385 Nr: 12123-36.2014.811.0041

 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: DOMINGA FRANCISCA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 877742 Nr: 15276-77.2014.811.0041

 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: ELSO DE ALMEIDA MACEDO

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 884756 Nr: 19694-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER DE SOUSA OLIVEIRA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1043686 Nr: 43303-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS LEITE NUNES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076496 Nr: 58250-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTAUD CONTABILIDADES E AUDITORIA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCENTRO- CONSERVADORA E 

LIMPADORA CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

RENATO CASTRILLON LOPES NETO - OAB:20.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1089792 Nr: 6088-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIPO ESTACIO SOARES GOULART

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1124007 Nr: 20424-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYTAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 

BORRACHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMATON NORTE INDÚSTRIA DE 

PLÁSTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11.765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173523 Nr: 41524-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GOMES DE ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

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

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

OAB:8.194-A/MT
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 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173853 Nr: 41693-96.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNINZÃO TRANSPORTE RODOVIARIOS LTA 

ME, MARCIO JEREMIAS SANTANA RODRIGUES, MAURILIO CALDERARI 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida , no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1072200 Nr: 56297-96.2015.811.0041

 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: MARINILZA DA SILVA NOBRES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

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

OAB:8.814-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1116570 Nr: 17282-86.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DAPPER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131616 Nr: 23694-33.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE KEITY MEDEIROS DA SILVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1137094 Nr: 26112-41.2016.811.0041

 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: NILMA GOMES NEPONUCENO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1140084 Nr: 27401-09.2016.811.0041

 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: GREDES WILKER DE OLIVEIRA MEDEIROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

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

SILVA - OAB:8184-A

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1143895 Nr: 29105-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DE SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167886 Nr: 39218-70.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINI MELO ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1101910 Nr: 11314-75.2016.811.0041

 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: ELIZAMA DE SOUZA MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

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

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

OAB:8.814-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131598 Nr: 23678-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

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

OAB:8.814-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031525-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. CEBALHO DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

EDSON CRIVELATTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031525-81.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: MARKA 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP EXECUTADO: J. A. 

CEBALHO DA SILVA EIRELI - ME W Vistos. 1. BACENJUD: Considerando 

que o dinheiro encontra-se em primeiro lugar na ordem de bens 

penhoráveis, nos termos do artigo 835 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre 

dinheiro na conta da parte executada: J. A. Cebalho da Silva Eireli Me, 

portadora do CNPJ nº 17.253.373/0001-77, sobre o valor total de R$ 

68.516,73 (sessenta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e 

três centavos). Registro que a providência será cumprida de acordo com 

a regra do art. 854 do Código de Processo Civil, observando-se, para 

tanto, a última atualização do débito apresentada pela parte credora, sem 

prévia ciência do ato à parte executada. Conforme determina o artigo art. 

512, § 2º, da CNGC-Foro Judicial, MANTENHA-SE o feito concluso em 

gabinete para a efetivação da constrição acima deferida através do 

Sistema Bacenjud. Tornando exitosa a penhora de valores, OFICIE-SE ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, devendo a parte executada que não possuir 

procurador constituído nos autos ser intimada por carta com aviso de 

recebimento. Anote-se que, no prazo supra, deverá a parte executada 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil. Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, 

de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Não 

havendo manifestação da parte executada, converter-se-á a 

indisponibilidade da quantia bloqueada em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, conforme determina o art. 854, § 5º, do Código de 

Processo Civil. 2. DELIBERAÇÕES FINAIS: Em caso de, mesmo realizadas 

todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa. 

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do 

art. 921 do CPC). Anoto que, já tendo sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o 

exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado 

[1]. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 21 de 

Setembro 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] STJ, 

AgInt no REsp 1380015/RS, DJe 06/10/2016 e REsp. 1.284.587/SP, DJe 

29/02/12

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031616-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031616-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA DIAS 

DA SILVA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE V Vistos. 

Trata-se de Ação Para Concessão de Benefício Previdenciário de Salário 

Maternidade ajuizada por Maria Dias da Silva em desfavor de Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS. Compulsando os autos, verifica-se que 

a requerente, por meio da petição acostada no movimento Id. nº 15497707, 

apresentou pedido de desistência da demanda. É o breve relato. DECIDO. 

O feito comporta imediato julgamento. Como é cediço, a desistência da 

ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova 

ação, de modo que o acolhimento do pleito, até por se tratar de direito 

disponível, é medida que se impõe. Ademais, tendo em vista que a citação 

da parte requerida não restou concretizada, vez que não há nos autos a 

expedição de mandado de citação, cabível a desistência da ação sem a 

oitiva da parte adversa, com a extinção do processo sem resolução de 

mérito (art. 485, inciso VIII e § 4º, CPC). Ante o exposto, em cumprimento 

ao disposto no art. 200 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, a manifestação de desistência exteriorizada pela parte 

requerente e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do citado 

Diploma Processual. Deixo de condenar a parte exequente em custas, pois 

não houve o recebimento da inicial. Da mesma forma, sem honorários 

advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte 

adversa. Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 27 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005043-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA GUARICANGA LTDA. (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1005043-96.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: LIMA 

JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEPRECADO: 

DESTILARIA GUARICANGA LTDA. IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar a parte requerente para manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 28 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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1018967-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FABIOLA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAQUETE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018967-77.2017.8.11.0041 AUTOR(A): FABIOLA 
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PEREIRA DA SILVA RÉU: MAQUETE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 

- ME IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo 

de 05 dias. Cuiabá - MT, 28 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: 1018773-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018773-77.2017.8.11.0041 AUTOR(A): UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: CLINICA DO SONO 

DE MATO GROSSO LTDA - EPP IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar a parte requerente para informar o endereço da parte 

requerida para possibilitar a confecção de mandado de citação, no prazo 

de 05 dias. Cuiabá - MT, 28 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: 1004985-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

ALEX COSTA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1004985-93.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

ALEX COSTA GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Comparece aos autos a parte exequente 

pugnando pelo levantamento da quantia depositada voluntariamente pela 

executada. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no 

artigo 924, II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Após o Transito Em 

Julgado, autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta indicada nos autos, na 

forma estabelecida pelo Provimento nº 68/2018 - CNJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 25/09/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012382-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

VINICIUS VARGAS BACHES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1012382-09.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

VINICIUS VARGAS BACHES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a parte 

exequente pugnando pelo levantamento da quantia depositada 

voluntariamente pela executada. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 

25/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006711-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1006711-05.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

ELIVELTON RODRIGUES DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Comparece aos autos a parte 

exequente pugnando pelo levantamento da quantia depositada 

voluntariamente pela executada. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011977-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR BRUNO PINTO FRANCISCO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1011977-70.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

OSCAR BRUNO PINTO FRANCISCO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a parte exequente, 

pugnando pelo levantamento da quantia depositada voluntariamente pela 

executada. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no 

artigo 924, II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Após o Transito Em 

Julgado, autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta indicada nos autos, na 

forma estabelecida pelo Provimento nº 68/2018 - CNJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011044-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JOSE APARECIDO MIZAEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1011044-97.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

JOSE APARECIDO MIZAEL DOS SANTOS EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. 

Comparece aos autos a parte exequente, pugnando pelo levantamento da 

quantia depositada voluntariamente pela executada. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito 

o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código 

de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor 
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depositado a este processo. Após o Transito Em Julgado, autorizo a 

expedição de alvará para levantamento da importância depositada, 

mediante transferência para conta indicada nos autos, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 25/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021925-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTANIO VIEIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021925-36.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

OTANIO VIEIRA DE FREITAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021394-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

F A G LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. 

CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026342-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVAL GOUVEIA FERREIRA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026342-95.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DENIVAL GOUVEIA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/11/2018 às 11:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026314-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO CONSTANCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026314-30.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GENESIO CONSTANCIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/11/2018 às 12:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029206-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HANILTON MENDES DUARTE (AUTOR(A))

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029206-43.2017.8.11.0041. AUTOR: 

HANILTON MENDES DUARTE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A seguradora 

demandada interpôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida nos autos, ao argumento de que a mesma incorreu em 

contradição, ao ponto que o autor não decaiu de parte mínima e, portanto, 

cabível reconhecer a sucumbência recíproca das partes e distribuir entre 

elas as despesas e os honorários advocatícios. Aduz ainda, que os 

honorários devem ser minorados, a fim de serem enquadrados com a 

realidade dos autos, bem como aos critérios estabelecidos pela legislação 

vigente. Por fim, requer seja conhecido e provido os presentes embargos 

de declaração, para o fim de afastar a omissão e a contradição do julgado, 

e, em efeitos infringentes reformar o presente decisum. É o relatório. 

Decido. Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm 

como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 
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ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a 

sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por 

meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026252-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026252-87.2018.8.11.0041. AUTOR: ANDRE 

LUIS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

29/11/2018 às 08:15, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011523-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDELE CRISTINA CONCEICAO PENHA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que CIDELE CRISTINA CONCEIÇÃO PENHA, move em desfavor de 
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PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 15.02.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 
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morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 15.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% da função 

neurológica. Considerando que a prova pericial produzida no feito foi 

suficientemente esclarecedora, é desnecessár ia qualquer 

complementação do laudo já juntado aos autos ou mesmo realização de 

nova perícia. Verifica-se do caso telado que a parte ré insurge-se contra 

o laudo médico pericial, apenas, pelo fato de ter sido contrário a sua tese 

e aos seus interesses. Dessa forma, a invalidez permanente do autor 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano 

cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de 

orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda 

completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital 

ou autonômica terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -LESÃO 

NEUROLÓGICA: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 3.375,00. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (15.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026595-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BARROSO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026595-83.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

CARLOS BARROSO DO NASCIMENTO RÉU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

29/11/2018 às 09:15, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034277-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM (ADVOGADO(A))

RUBENS MARQUES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034277-26.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RUBENS MARQUES DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que RUBENS MARQUES DA SILVA JUNIOR move em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPAVAT S.A., 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

29.11.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, bem como o reembolso das despesas 

médicas, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise 

do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA 

LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber a 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de 

tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, 

de uma simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em 

momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. DA AUSENCIA DE RESPOSTA 

ADMINISTRATIVA – REGULAÇÃO PENDENTE Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse de agir necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 
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tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% da estrutura torácica 

e 75% do quinto dedo da mão esquerda. Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 
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autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. No caso em tela, foi 

realizada a perícia no segurado, onde ficou constatado o nexo causal 

entre a lesão apresentada e o acidente narrado, com comprometimento de 

25% do ombro esquerdo e 10% do membro inferior esquerdo. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo lesões neurológicas que cursem com: (a) dano 

cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de 

orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda 

completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital 

ou autonômica terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

residual a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo Perda anatômica 

e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão 

terá a vítima direito a 10% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 10% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: ESTRUTURA TORÁCICA: 

*100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.350,00 - QUINTO DEDO DA MÃO ESQUERDA: *10% sobre R$ 13.500,00 

= R$ 1.350,00 *75% sobre R$ 1.350,00 = R$ 1.012,50 Total: R$ 2.362,50 

DO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS 

Alega a parte autora que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 

29/11/2016, resultando, em decorrência disso, invalidez permanente e 

gastos médicos/hospitalares no valor de R$ 819,06 (oitocentos e 

dezenove reais e seis centavos). Por conseguinte, pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento de R$ 819,06 a título de reembolso 

pelos gastos com despesas de assistência médica e suplementar, por ter 

sofrido acidente com veículo automotor. A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu 

artigo 3º, inciso III, §2º, os casos de reembolso médico em decorrência de 

acidente automobilístico. Confira-se: “Art. 3º - Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 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. § 2º - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até 

R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).”Destaquei. Nesse 

contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na 

rubrica das despesas médicas e suplementares os remédios, consultas 

médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à 

recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor [...]” 

(TRJE/RS – 2ª TRec. – Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge 

Simões Neto – julgado em 14/07/2010). Dos autos, verifica-se que restou 

demonstrado o nexo de causalidade ante a prova do acidente 

automobilístico (Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e demais 

documentos com os cupons fiscais/nota fiscal e recibos, destinados à 

recuperação do autor quanto ao acidente sofrido. Desta feita, as provas 

existentes nos autos são suficientes para demonstrar que os gastos 

apresentados se referem ao acidente sofrido pelo requerente, inexistindo 

qualquer obstáculo ao reembolso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRAÇÃO - 

COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM 

DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA SEGURADORA 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se restou comprovado 

pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de 

acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do 

tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento 

a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal.” (TJMT – 2ª CCível – RAI nº 20.616/2010 – Relatora: Dra. Marilsen 

Andrade Addario – j. em 08/06/2010). No mesmo sentido: TJMT – 2ª CCível 

– RAC nº 36463/2011 – Relatora: Dra. Marilsen Andrade Addario – j. em 

19/10/2011. Importante esclarecer ainda, que os cupons fiscais e a nota 

fiscal não se trata de simples recibos, pois, goza de presunção juris 

tantum do pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, 

cabendo a seguradora o dever de desconstituí-lo. Ademais, atrai o ônus 

da prova quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos 

autos pelo autor, o mesmo cumpriu o ônus que lhe incumbia consoante 

dispõe o inciso I do art. 373 do CPC. Por outro lado, assim não agiu a ré 

que não demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito 

pleiteado pelo autor, em consonância com o inciso II do mesmo artigo, 

utilizando-se de diversas alegações infundadas. Como a parte autora 

apresentou todos os documentos necessários à comprovação de seu 

direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é devido 

o reembolso das despesas devidamente comprovadas, até o limite legal 

previsto no inciso III, do art. 3º, da Lei n. 6.194/74. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (29.11.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação, bem como a reembolsar a parte autora na 

importância de R$ 819,06 (oitocentos e dezenove reais e seis centavos), 

relativos às despesas médicas, estipulado no art. 3º, inciso III, da Lei 

6.194/74, alterada pela Lei n.º 11.482/07, valor este acrescido de 

correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso e juros de 

mora de 1% a.m., desde a citação. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, 

do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000386-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

FABIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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AUTOR: FABIANO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FABIANO DA SILVA, 

move em desfavor de SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 27.10.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO 

SINISTRO – DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Assevera a parte demandada que 

“[...] embora não elencados no rol dos documentos imprescindíveis à 

propositura da ação de cobrança do seguro dpvat, a apresentação de 

cópias do documento de cadastro no registro geral de pessoas físicas 

(rg) e do cadastro de pesoas físicas (cpf), é de suma importância para a 

seguradora requerida, que necessita desses documentos para proceder à 

regulação do sinistro [...]. Da análise acurada dos autos constata-se que a 

cópia da cédula de identidade e do cadastro de pessoas físicas 

apresentadas pela demandante estão legíveis. Assim sendo, REJEITO a 

preliminar de ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Aduz a seguradora requerida que a Certidão de Ocorrência 

acostados aos autos jamais poderá ser considerada prova, sobretudo 

porque o documento foi lavrado com base em informações prestadas pelo 

próprio demandante, parte interessada no recebimento do seguro em 

testilha. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela 

seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 157 de 601



Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% da estrutura Crânio 

facial e 25% do Membro Inferior Esquerdo. Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a 

vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Havendo Lesões de órgãos e estruturas 

crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital 

terá a vítima direito a 10% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 10% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR: *70% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50. 

-ESRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 

*10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00. Total: R$ 3.712,50. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (27.10.2016) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 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: 1026312-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MARQUES (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026312-60.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VALDIR MARQUES RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

29/11/2018 às 08:00, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012077-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON APARECIDO GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012077-25.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VILSON APARECIDO GONCALVES DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

VILSON APARECIDO GONÇALVES DOS SANTOS, move em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., 

alegando, em suma, ser irmão de CLAUDECIR APARECIDO GONÇALVES 

DOS SANTOS, vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 19.06.2015, 

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. 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 ao óbito de seu 

irmão ocasionado por acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PERCEBER A INDENIZAÇÃO POR MORTE 

Aduz a requerida que [...] a parte autora é ilegítima para perceber a 

indenização por morte, tendo em vista a existência de outros herdeiros 

que o precedem na ordem sucessória. [...]. A legislação atinente ao 

seguro DPVAT (Lei nº 11.482), em seu art. 4º, estabelece que o seguro 

obrigatório será pago de acordo com o artigo 792 do Código Civil, ou seja, 

ao cônjuge sobrevivente ou, na sua ausência, aos herdeiros legais, em 

conformidade com a ordem hereditária. Como a vítima era solteiro, e não 

possuía filhos quando do acontecimento do sinistro, o direito é dos 

ascendentes do de cujus, visto que não há nos autos prova da ausência 

dos genitores, conforme artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, não 

podendo transmitir o direito da cobrança securitária aos irmãos da vítima: 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos 

descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se 

casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 

separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no 

regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 

particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao 

cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais. Assim, respeitada a ordem da 

vocação hereditária, visto pelo artigo referido anteriormente, não sendo a 

vítima casada e nem possuindo filhos, em primeiro lugar estão os 

ascendentes, restando o autor CLAUDECIR APARECIDO GONÇALVES 

DOS SANTOS irmão (herdeiro colateral) da vítima ilegítimo para figurar no 

polo ativo da presente ação. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. MORTE. PRELIMNAR. ALTERAÇÃO DO PÓLO 

PASSIVO APÓS A CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS IRMÃOS DA 

VÍTIMA. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RELAÇÃO A ESTES. 

MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O FATO COMPROVADOS. 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO. VINCULAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR 

ACOLHIDA. APELO DAS RÉS DESPROVIDO E APELO DO AUTOR 

PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70047950753, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 

Fontoura, Julgado em 25/04/2013). (TJ-RS - AC: 70047950753 RS, Relator: 

Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Data de Julgamento: 25/04/2013, 

Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/05/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. DPVAT. MORTE. Acolhida a 

preliminar de ilegitimidade ativa dos irmãos do falecido, rejeitada a 

preliminar de necessidade de pedido administrativo e, no mérito, negado 

provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70071102966, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 30/11/2016).” Os documentos que instruem os autos não 

evidenciam o direito do demandante, o que gera dúvidas quanto à 

legitimidade ativa da mesma, visto que, os colaterais só adquirem o direito 

ao recebimento da indenização na ausência dos herdeiros necessários. 

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa, a fim de 

julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso VI, do CPC. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais) a favor da demandada, na forma do que preceitua o 

artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais 

por ser 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
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026627-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ SOUSA EVANGELISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026627-88.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO LUIZ SOUSA EVANGELISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/11/2018 às 09:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1033526-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CARVALHO ROMAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS (ADVOGADO(A))

EDIMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1033526-39.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

ALINE CARVALHO ROMAO RÉU: EDIMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Comparece aos autos a parte requerida informando que o 

acordo foi cumprido em sua integralidade Satisfeito o pagamento da 

quantia acordada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Intime-se. Cumpridas as determinações, 

determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Cuiabá-MT, 25/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007557-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR(A))

LARISSA SCHWARZ DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO MARCOS DA COSTA CARGNELUTTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007557-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO RÉU: EVANDRO MARCOS DA COSTA 

CARGNELUTTI Vistos etc. As partes se compuseram em sessão de 

conciliação realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital, 

requerendo a homologação, para que produza os jurídicos e legais efeitos. 

Diante da composição das partes, com fulcro no art.485, III, b do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, para que o acordo produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e determino a suspensão do feito até o seu 

cumprimento integral. Custas já antecipadas. Honorários conforme 

acordado P.R.I. Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026649-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANESSA LEITE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026649-49.2018.8.11.0041. AUTOR: 

VANESSA LEITE DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/11/2018 às 09:30, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026407-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

HEMERSON RODOLFO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026407-90.2018.8.11.0041. AUTOR: 

HEMERSON RODOLFO OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 09:45, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019503-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. (EXEQUENTE)

JOSE CORDEIRO CILENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 
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GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1019503-25.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: 

BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. EXECUTADO: HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Vistos etc. As partes noticiaram 

inicialmente que foi entabulado acordo, motivo pelo qual determinou-se a 

suspensão do feito. Comparece aos autos a parte exequente noticiando 

que o acordo foi adimplido. Desta forma, HOMOLOGO por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e 

satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo. Intime-se. 

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais. Cuiabá-MT, 25/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022616-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO BENITES GOMES (EXEQUENTE)

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1022616-50.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

MARCOS PAULO BENITES GOMES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença formulado pelos autores . Analisando o feito, 

verifica-se que não houve a intimação da parte devedora, para 

cumprimento espontâneo do julgado. Destarte, transitado em julgado a 

decisão, determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 

513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 25/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026546-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

WALISSON CARDOSO MACEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026546-42.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WALISSON CARDOSO MACEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/11/2018 às 10:00, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026424-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BOAVENTURA NUNES DE FARIAS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026424-29.2018.8.11.0041. AUTOR: EDSON 

BOAVENTURA NUNES DE FARIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/11/2018 às 10:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022070-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

WANDERSON BRITO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022070-58.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WANDERSON BRITO DE ALBUQUERQUE REQUERIDO: MRV 

PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. No 

decisório anterior foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, 

determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Findo o prazo, verifica-se que, a parte autora não recolheu as 

custas. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a 

triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, 

a parte autora embora intimada para sanar a irregularidade constante da 

petição inicial, não o fez. Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo 

único do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM 

NOME DO ADVOGADO - ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da 

inicial, não exige a intimação pessoal da parte, por ausência de previsão 

legal. (Ap 138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 

14/09/2018) EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA 

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 
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CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA 

QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL – 

PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO 

DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na hipótese de não recolhimento 

das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação 

da parte" (AgInt no AREsp 554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 

171375/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – 

NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA 

ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA 

MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para 

comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do 

NCPC. Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para 

comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato 

processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal 

do demandante. (Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, 

Publicado no DJE 05/03/2018) Assim, diante da ausência do recolhimento 

das custas, sendo evidende a falta de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo 

Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se os autos, 

observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026664-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026664-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEJANIRA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 29/11/2018 às 08:30, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028606-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

IZONEL PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028606-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA RÉU: INVEST - FOMENTO MERCANTIL 

LTDA - EPP Vistos etc. Inicialmente proceda-se o apensamento dos 

presentes autos a execução de nº 1022049-82.2018.811.0041. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo Extrajudicial c/c 

Pedido de Tutela Antecipada, proposta por GONÇALO FERREIRA DE 

ALMEIDA, em desfavor de INVEST – FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

devidamente qualificados nos autos. O autor narra que e meados de 

agosto do ano de 2015 assinou e não preencheu o cheque de número 

082977, em razão de transação comercial que estariam realizando. Aduz 

que, no entanto, o negócio fruto da emissão do cheque não se 

concretizou na forma e condições ante negociadas, o que o levou a crer 

que o cheque havia sido inutilizado. Alega que foi surpreendido com a 

apresentação do referido cheque na instituição bancária no dia 

06/06/2018, onde foi efetuada a devolução do cheque pelo motivo 11 – 

Cheque sem fundos – 1ª Apresentação, e, posteriormente foi levado à 

protesto no 4º Serviço Notarial de Cuiabá, na data de 25/06/2018. 

Sustenta que em que pese indicado na cártula que a mesma foi emitida em 

favor do Sr. Francisco Carlos Ferrer, no entanto não realizou qualquer 

negócio com o mesmo no presente ano. Em sede de antecipação de tutela 

requer a sustação do protesto perante o 4º Serviço Notarial de Cuiabá, 

além da suspensão da exigibilidade do título executivo extrajudicial, objeto 

da execução em apenso. Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. 

Decido. Conforme consignado cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Título Executivo Extrajudicial c/c Pedido de Tutela 

Antecipada, proposta por GONÇALO FERREIRA DE ALMEIDA, em desfavor 

de INVEST – FOMENTO MERCANTIL LTDA, devidamente qualificados nos 

autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, 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. Assim, em análise sumária, os requisitos legais no presente 

caso não se encontram configurados. In casu o autor fundamenta a sua 

exordial nos artigos 33 e 48 da Lei nº 7.357/1985, vejamos o que dita os 

referidos artigos: Art . 33 O cheque deve ser apresentado para 

pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, 

quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) 

dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior (..) Art . 48 O 

protesto ou as declarações do artigo anterior devem fazer-se no lugar de 

pagamento ou do domicílio do emitente, antes da expiração do prazo de 

apresentação. Se esta ocorrer no último dia do prazo, o protesto ou as 

declarações podem fazer-se no primeiro dia útil seguinte. Sustenta o 

requerente que conforme se observa na cópia do cheque (ID 15063359), 

sua emissão se deu na data de 20 de janeiro de 2018, contudo o mesmo 

foi apresentado apenas em junho/2018, alegando que o mesmo ocorreu 

fora do prazo legal. Em que pese à argumentação do demandante da 

apresentação da cártula fora do prazo, no artigo 59 da Lei nº 7.357/1985, 

regulamenta que o prazo da Ação Cambial de Cheque é de 06 (seis) 

meses contados após o período da apresentação do título sacado, o qual 

de acordo com o art. 33 da referida Lei, é de 30 dias a partir da emissão, 

quando esta ocorre no lugar onde deverá ser pago, ou de 60 dias, quando 

em localidade diversa da praça de pagamento. Quanto ao protesto 

extrajudicial, segundo o artigo 1º da Lei 9.492/97 – Lei do Protesto Notarial, 

são habilitados ao protesto extrajudicial os títulos de crédito e “outros 

documentos de dívida”, entendidos estes como instrumentos que 

caracterizem prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e 

exigível, ou seja, documentos que propiciem o manejo da ação de 

execução. Posto isto, uma vez que a emissão do cheque se deu em 20 de 

janeiro de 2018, não há o que se falar em prescrição do mesmo o qual 

pode ser objeto de ação de execução, sendo assim instrumento liquido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 162 de 601



certo e exigível. Nesse sentido, em casos análogos eis o entendimento da 

Corte deste Tribunal: AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE – APONTAMENTO 

REALIZADO APÓS EXPIRADO OS PRAZOS DE APRESENTAÇÃO DO 

TÍTULO E DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS 

ARTS. 33 E 48 DA LEI N. 7.357/85 - PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – IDNENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.Em se tratando de 

cheque, o apontamento a protesto se afigura lícito somente dentro do 

prazo da execução cambial - que é de 6 (seis) meses contados da 

expiração do prazo de apresentação, nos termos dos artigos 33 e 48 da 

Lei nº 7.357/85. No caso específico dos autos, o cheque em questão foi 

emitido em 02/01/2009 (fls. 15), sendo que o apontamento do título a 

protesto foi levado a efeito somente em 25/10/2011 (fls. 16), ou seja, 

quando já ultrapassado, em muito, o prazo definido no artigo 33 da Lei n. 

7.357/85 para a sua apresentação, bem como o prazoprescricional para o 

ajuizamento da ação de execução, previsto no artigo 59 da mesma normal, 

circunstância que conduz à ilegalidade do ato, ensejador ilícito indenizável. 

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar 

em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de 

afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (Ap 19557/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) 

EMENTA:AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – PROTESTO APÓS O PRAZO DE 

APRESENTAÇÃO – REGULARIDADE – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – 

RECURSO DESPROVIDO.O protesto do cheque tem a finalidade de 

demonstrar a impontualidade do devedor bem como interromper a 

prescrição na forma do Art. 1º da Lei 9.492/97 e Art. 202 III do CC, desse 

modo como o cheque consiste em documento representativo de dívida, 

admite-se o protesto ainda que após o prazo de sua apresentação (Art. 

33 da lei do cheque), isto porque o emitente continua devedor e ademais 

mesmo que não mais apresente eficácia executiva o cheque poderá ser 

protestado se ainda for possível a sua cobrança por outros meios.O 

crédito representado por cheque sem força executiva prescreve no prazo 

de cinco anos. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018) Dessa forma, não preenchidos os requisitos legais INDEFIRO 

a tutela antecipada postulada, sem prejuízo de sua reapreciação. Com 

base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o 

pedido de parcelamento das custas processuais em até seis prestações. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador para, no prazo de 

15 dias, recolher a primeira parcela custas processuais, devendo 

comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da 

guia de custas e taxa judiciária. Fica a parte autora ADVERTIDA que o não 

cumprimento da ordem implicará no indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321 do CPC. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 12/11/2018 às 09h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011476-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCILENE ROSA MARTINS (AUTOR(A))

RICARDO JORGE CAMPOS GUERREIRO (AUTOR(A))

DIOGO DA SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

EVALDO ELINAURO DE ALMEIDA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011476-19.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIRCILENE ROSA MARTINS, RICARDO JORGE CAMPOS GUERREIRO RÉU: 

EVALDO ELINAURO DE ALMEIDA, BRADESCO SEGUROS S/A, DOELER 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos etc. No decisório anterior foi 

indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, determinado a 

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

custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Interposto 

agravo de instrumento, o mesmo foi desprovido. Após, compareceu o 

autor, pleiteando novamente a justiça gratuita. Não houve a citação da 

parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar as irregularidades constantes da petição inicial, não o fez, 

apresentando pedido de reconsideração. Faço consignar ainda que, a 

decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de decisão 

interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto ao seu 

teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, 

pois é o remédio processual destinados a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. Ademais, o nosso ordenamento 

jurídico, não prevê o pedido de reconsideração de qualquer tipo de 

decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

-INTEMPESTIVIDADE. 1. O pedido de reconsideração não está previsto na 

legislação processual e não se presta à suspensão do prazo para 

eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - 

APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, Órgão 

Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 

12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. 

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO DE 

APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – 

INTEMPESTIVIDADE. Não existe pedido de reconsideração de sentença. - 

recurso intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão 

Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 

14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante 

ressaltar também que o pedido de reconsideração não interrompe nem 

suspende a contagem do prazo para interposição de recurso. Neste norte, 

já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. 

ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 
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(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018388-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FERREIRA MAFIOLETTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

COMPARECIMENTO em audiência de conciliação designada para o dia 

26/11/2018, às 08:30, que será realizada perante a CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ. CUIABÁ, 1 de 

outubro de 2018. MARIA FELIX DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030638-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI (ADVOGADO(A))

CLAUDIA ELENA GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (RÉU)

SERASA S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030638-97.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIA ELENA GONCALVES DE OLIVEIRA RÉU: FUNDACAO DOS 

ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, SERASA S/A. Vistos etc. Pelos fatos 

e fundamentos expostos na inicial, CLAUDIA ELENA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA interpôs a presente Ação Declaratória de Prescrição c/c 

Cancelamento de Negativação c/c Pedido de Danos Morais e Tutela 

Antecipada em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – 

FUNCEF e SERASA S.A. A presente demanda fora distribuída ao juízo da 

11ª Vara Cível de Cuiabá, onde por meio do ID 10309002, reconheceu a 

conexão entre o presente pleito, com a Ação de Execução de nº 

30776-57.2012.811.0041 (777411), em trâmite perante este juízo, por 

ser-lhes comum a causa de pedir, bem como mesmas partes. Sem 

manifestação do réu. É o relatório. Decido Conforme dispõe o art. 13º da 

Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de Abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso: “No Primeiro Grau de Jurisdição, as 

ações propostas até a data de implantação do sistema PJe continuarão 

tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais 

e ações conexas, ainda que distribuídos por dependência posteriormente 

àquela data...” Assim, é vedada a propositura de demanda por 

dependência em modo PJE, quando ajuizados ou interpostos em 

processos que tramitam em meio físico. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, conforme art. 485 IV, do CPC, 
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conforme fundamentação supra que passa a integrar a presente. Não 

tendo sido angularizada a relação processual por meio da citação, 

incabível a condenação em honorários advocatícios. Custas já 

antecipadas pelo autor. P.R.I. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1025297-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO (ADVOGADO(A))

CRISTIANO DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025297-90.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTIANO DA SILVA ARAUJO RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos etc. 

Intime-se o autor para requerer o que entender de direito. CUIABÁ, 25 de 

setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027570-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA (ADVOGADO(A))

OSMIR FRANCISCO FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (RÉU)

LEONARDO FARINHA GOULART (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027570-42.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSMIR FRANCISCO FARIA RÉU: TOYOTA DO BRASIL LTDA Vistos etc. 

Deferido o pagamento parcelado das custas, intime-se o autor a fim de 

que comprove nos autos no prazo de 15 (quinze) dias o adimplemento da 

primeira parcela, vencendo-se as próximas mensalmente a cada dia 10. 

Comunique-se o o Departamento de controle de arrecadação. 

Certifique-se a Secretaria se foi efetuada a citação da primeira requerida, 

retificando-se a distribuição caso necessário. CUIABÁ, 27 de setembro de 

2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020153-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUDMILLA ZANGALI DE MATTOS CORREA MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE TEIXEIRA DE PAULA (RÉU)

PABLO SOUSA DE CASTRO (RÉU)

ADRIANA MARIA TEIXEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020153-38.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUDMILLA ZANGALI DE MATTOS CORREA MOREIRA RÉU: ADRIANA 

MARIA TEIXEIRA, LUIZ FELIPE TEIXEIRA DE PAULA, PABLO SOUSA DE 

CASTRO Vistos etc. Diante das correspondências devolvidas, intime-se a 

autora para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias. CUIABÁ, 27 de setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018251-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINA FERREIRA CRUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Impulsiono os autos intimando as partes para COMPARECIMENTO 

em audiência conciliação designada para o dia 27/11/2018 09:00, que será 

realizada perante CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE CUIABÁ. CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. MARIA FELIX DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036799-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOADIL ALMEIDA DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W S PINHEIRO IND E COM DE PAES - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036799-26.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOADIL ALMEIDA DE BRITO RÉU: W S PINHEIRO IND E COM DE PAES - ME 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita . O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 3 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações NJH3773 

MT HONDA/CB 300R 2010 2010 JOADIL ALMEIDA DE BRITO Não ui-button 

ui-button NPJ2388 MT VW/GOL 1.0 2009 2010 JOADIL ALMEIDA DE BRITO 

Não ui-button ui-button JZG4545 MT FORD/F250 XLT L 1999 2000 JOADIL 

ALMEIDA DE BRITO Não ui-button ui-button Assim, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do tema, é o 

entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 
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Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita bem como o 

pagamento das custas ao final do processo e DETERMINO a intimação da 

parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019521-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEVATRANS COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

RENAN CASTRO BARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEREAL SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019521-46.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

CEVATRANS COMERCIO LTDA RÉU: CEREAL SUL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos etc. Esgotadas as diligências pela 

parte autora, mostra-se possível a pesquisa pelo sistema BACENJUD e 

INFOJUD com o intuito de localizar o paradeiro da parte requerida. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. BUSCA DE ENDEREÇO POR REQUISIÇÃO JUDICIAL. A obtenção 

do endereço da parte executada é providência que cabe ao credor, 

podendo ser realizada através de pesquisa ou requisição judicial quando 

esgotadas as medidas ao alcance da parte. Configuração da situação, 

com inúmeras diligências em entes públicos e privados pelo agravante, 

sem sucesso na localização. É caso de pesquisa judicial de dados no 

sistema BACENJUD e no TRE, pois a eles não tem acesso o Estado. 

Descabida a pretensão no que concerne ao SIEL - Sistema de 

Informações Eleitorais, pois é apenas um complemento interno do cadastro 

eleitoral, no qual constam os incidentes, como condenações, não havendo 

nele endereços. Decisão monocrática. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70061605481, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir 

Porto da Rocha Filho, Julgado em 15/09/2014) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS - 

INFORMAÇÕES SOBRE ENDEREÇOS DAS PARTES - POSSIBILIDADE. É 

possível a expedição de ofícios às instituições públicas, como a Receita 

Federal e o Tribunal Regional Federal, com a finalidade de obter 

informação sobre o endereço das partes, se já esgotadas as tentativas 

usuais de localização, eis que referida informação somente é prestada ao 

Juiz requisitante e não implica quebra de sigilo, pois não se trata de 

informação confidencial”. (TJ-MG - AI: 10702130614739001 MG , Relator: 

Luciano Pinto, Data de Julgamento: 06/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2014) Com efeito, infrutíferas 

as tentativas de localização da parte requerida, possível a realização de 

pesquisa via BACENJUD e INFOJUD. DEFIRO o pedido de pesquisa de 

possíveis endereços da parte requerida via BACENJUD e INFOJUD. Com a 

informação nos autos, manifeste a parte autora, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Mantenham-se os autos conclusos para efetivas 

buscas. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024129-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE CASTRO PESSOA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024129-53.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: LIDIANE CASTRO PESSOA - 

ME Vistos etc. Embora se trate de ação de cobrança de duplicata, 

verifica-se que a parte autora sequer a colacionou aos autos. Posto isso, 

à luz da primazia da decisão de mérito, determino a intimação da autora a 

fim de que apresente os documentos pertinentes a ação, bem como 

requeira o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. CUIABÁ, 27 de setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019069-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

REGINALDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019069-36.2016.8.11.0041. AUTOR: 

REGINALDO DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que REGINALDO DE OLIVEIRA, move 

em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 14.09.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA 

ORIENTAÇÃO DO STJ. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 
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esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 14.09.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 
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e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do membro superior 

direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (14.09.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002701-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS (ADVOGADO(A))

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

TALITA OLIVEIRA REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002701-15.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TALITA OLIVEIRA REIS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

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

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que TALITA 

OLIVEIRA REIS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que é filha de Marcos Xavier Dos Reis, vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 14.08.2016 que resultou em sua morte. 

Declarou que é filha do de cujus e por tal razão possui direito à 

indenização proveniente do Seguro DPVAT. Com a inicial vieram os 

documentos 4737275 à 4737677. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação Num. 9011139, além de documentos, arguindo 

preliminarmente: I- Da Exceção De Incompetência; II- Da ausência de 

Requerimento Administrativo Prévio; III- Princípio da Causalidade e 

Sucumbência Autoral; IV- Comprovante de Residência não apresentado 

pela Parte autora; V- Ausência de Documentos Essenciais à regulação do 

“De Cujus”. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora impugnou a Contestação Num. 

9418838. Realizada a pericia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital Num. 10514429, indicando o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A requerida se manifestou acerca do 

laudo Num. 10716696, enquanto que a parte autora se manifestou Num. 

10845822. 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 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. 

Infere-se dos autos que a requerida insurge-se em face da competência 

desta comarca para processamento da ação de cobrança de seguro 

obrigatório – DPVAT, em detrimento da comarca de domicílio da parte 

autora. De acordo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pode a 

parte autora, nas ações de cobrança de indenização de seguro DPVAT, 

escolher os foros possíveis para ajuizá-la, conforme estabelecem os 

artigos 94 e 100, Parágrafo único, ambos do CPC, o de seu domicílio, o do 

local do acidente ou o da sede da seguradora. Assim, para o caso de 

cobrança de seguro obrigatório, é faculdade conferida à parte autora, 

eleger o foro em que irá ajuizar a ação, podendo ser o de seu próprio 

domicílio, do local do acidente ou, ainda, o foro de domicílio do réu. Nessa 

linha já pronunciou o nosso E. TJMT: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PRELIMINAR DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – REJEITADA - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO COM O MÉRITO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO PROPOSTA NO DOMÍCILIO DO 

RÉUS - OPÇÃO DO AUTOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. Na ação de cobrança de seguro obrigatório 

(DPVAT), dentre as opções oferecidas pelo artigo 94, caput, e pelo artigo 

100, parágrafo único, ambos do CPC, o autor tem a faculdade de propor a 

ação no seu próprio domicílio, no foro do lugar do acidente ou, ainda, no 

foro de domicílio do réu, não podendo a Seguradora insurgir-se contra a 

escolha feita pelo autor, mormente quando evidente a inexistência de 

prejuízo para a produção de provas”. (TJMT - AI, 30920/2014, 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 04/11/2014) destaquei. No mesmo sentido o posicionamento do 

C. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. ACÓRDÃO ALVEJADO QUE, DE OFÍCIO, DECLINA DA 

COMPETÊNCIA PARA COMARCA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

33/STJ. DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA DO FORO DO 

DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, CAPUT, E ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO 

CPC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO 

RECORRIDO. 1. O foro competente para o ajuizamento da ação não é 

definido ao nuto do julgador, mas sim em conformidade com as regras de 

fixação e prorrogação de competência entabuladas na Lei Instrumental. 2. 

"A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio" (Súmula 

33/STJ). 3. A demanda objetivando o recebimento do seguro DPVAT é de 

natureza pessoal, implicando a competência do foro do domicílio do réu. 

Além disso, a regra contida no art. 100 do CPC é mera faculdade que visa 

a facilitar o acesso à Justiça. 4. Recurso especial provido”. (STJ, REsp. 

1059330/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/11/2008, DJ 15/12/2008) . Assim preceitua NELSON NERY 

JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: “É do autor a opção pelo 

ajuizamento da ação no foro de seu domicilio ou no foro do lugar do 

acidente. O réu não pode opor-se à opção do autor. Este, entretanto, pode 

renunciar à prerrogativa de foro e ajuizar a ação no domicilio do réu (CPC 

94). “Se isto ocorrer, ao réu é vedado arguir a incompetência relativa, por 
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falta de interesse processual, já que estaria sendo eneficiado com a 

escolha do autor pelo foro do domicilio dele, ré.” (Código de Processo Civil 

Comentado - 7ª ed. - Ed. Revista dos Tribunais - p. 500) Destarte, tendo a 

parte autora optado pelo ingresso da ação no foro do domicílio do réu (art. 

100, IV, “b”, do CPC), tal manifestação de vontade (faculdade) deve ser 

respeitada, propiciando o prosseguimento da ação nesta Comarca. 

Ademais, a tramitação do processo na Comarca de Cuiabá, não trará 

nenhum prejuízo à Seguradora. Diante do exposto, REJEITO a exceção de 

incompetência suscitada, para reconhecer a competência deste juízo para 

processar e julgar a demanda. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PREVIO . Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora, interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que não lhe foi ofertada a oportunidade de efetuar o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (destaquei). Portanto, 

é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, 

o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

AUTORA – REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO DO 

“DE CUJUS”. Assevera a demandada que: “Embora não elencados no rol 

dos documentos imprescindíveis à propositura de ação de cobrança do 

seguro DPVAT, a apresentação de cópias do documento de cadastro no 

Registro Geral de Pessoas Físicas (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF), da vítima, é de suma importância para a seguradora requerida, que 

necessita desses documentos para proceder à regulação do sinistro”. Da 

análise acurada dos autos se verifica que a parte autora colaciona toda a 

documentação pertinente à regulação do sinistro, tais como certidão de 

óbito e documentos de registro, devendo ser rejeitada tal preliminar. Assim 

sendo, REJEITO a preliminar de da ausência de documentos. Inexistindo 

mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que seu pai foi 

vítima de acidente de trânsito que resultou seu óbito, e portanto pleiteia a 

indenização da integralidade do seguro DPVAT. Antes da edição e 

vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III), vejamos: 

“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: a) (revogada); b) (revogada); c) 

(revogada); 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.” Os documentos que instruem 

os autos evidenciam o direito da demandante, não havendo dúvida quanto 

à legitimidade ativa da mesma, logo, se houve morte, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização prevista expressamente no artigo 3º inciso I, da Lei 

11.482/07. Contudo, a parte autora não faz jus ao pagamento integral da 
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indenização, visto que em consulta ao sistema do Processo Judicial 

Eletrônico (PJE), verifica-se a propositura de uma ação de inventário (nº 

1001081-82.2017.811.0041) , onde consta a existência de outras 

herdeiras do falecido, qual sejam A. R. DOS R. e C. R. DOS R. Logo, 

considerando que o de cujus não era casado, o valor da indenização 

deverá ser repartido entre as suas três filhas. No mesmo sentido, os 

seguintes precedentes : REGIME DE EXCEÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT. MORTE. VALOR EQUIVALENTE A R$ 

13.500,00. PAGAMENTO INTEGRAL. 1. O evento danoso ocorreu quando 

já estavam em vigor as alterações operadas pela Lei 11.482/2007 na Lei 

6.194/1974. Assim, há concorrência entre o cônjuge sobrevivente não 

separado judicialmente e os demais herdeiros para postular a indenização 

em caso de morte da parte segurada. 2. No caso em exame a parte autora 

comprovou a legitimidade ativa para o recebimento do montante 

indenizatório referente ao seguro DPVAT, como se pode observar da 

certidão de óbito colacionado Aos autos. 3. O rolo compressor é veículo 

automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74, bem como 

estava em trânsito quando da ocorrência do sinistro. 4. Portanto, as 

seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de 

veículo, independentemente de estar ou não licenciado. Precedentes. 5. 

Correção monetária. Termo inicial. Sinistro. Matéria de ordem pública, 

podendo ser fixada independentemente do pedido e do objeto do recurso. 

Precedentes do STJ. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 

70056790413, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014); APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. 

Interesse processual. O acesso ao Poder Judiciário não pode ser 

condicionado à prévia solicitação ou oposição administrativa de 

pagamento da indenização securitária, sob pena de ofensa ao artigo 5°, 

XXXV, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Da leitura do artigo 4º, 

caput, da Lei 6.194/74, conclui-se que, em caso de morte, o pagamento da 

indenização deverá ser efetuado ao cônjuge ou companheiro da vítima e 

aos herdeiros do segurado, nos termos do art. 792 do Código Civil. 3. 

Indenização devida. Hipótese em que os demandantes fazem jus à 

indenização prevista no art. 3º, da Lei n.º 6.194/74, alterado pela Medida 

Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07, estabelecendo 

indenização no valor de R$ 13.500,00 no caso de morte, sendo este o 

patamar aplicável à hipótese dos autos, considerando a data do sinistro. 4. 

Correção monetária e juros legais. Incidência da correção monetária desde 

a data do sinistro, e dos juros legais a partir da citação. APELAÇÃO 

PROVIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70058759291, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 03/04/2014). Desse modo,considerando 

que o valor da indenização por morte corresponde a R$ 13.500,00, faz jus 

a parte autora R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Como a 

requerente apresentou todos os documentos necessários à comprovação 

de seus direitos, legítima se torna a indenização por ele pleiteada, pelo que 

é devido o pagamento. Por fim, concernente aos valores gastos com 

honorários advocatícios contratuais decorrentes da ação proposta, o 

reembolso de tal verba não pode prosperar. Cabe salientar que não se 

justifica o fundamento de que a necessidade da contratação de advogado 

para patrocinar causa tenha causado prejuízos de ordem material, posto 

que se não tivesse condições de arcar com tais ônus, bastaria para tanto 

solicitar os auspícios da gratuidade judiciária. Ademais, a relação 

contratual existente entre o cliente e seu advogado não cria direito ou 

obrigações para terceiros. Além do mais, inexiste previsão legal para o 

ressarcimento de honorários advocatícios contratados pela parte, 

porquanto essa verba não está incluída no rol das despesas previstas no 

art. 85 do CPC, que regulamenta a questão, ao contrário dos honorários 

sucumbenciais. Enfim, urge frisar que tal fato desencadearia, a cada 

processo ajuizado, uma nova demanda para se cobrar os honorários do 

processo anterior, transformando o Judiciário em palco para inúmeras 

cobranças da referida verba. A propósito, assim já restou decidido pela 

16ª Câmara Cível do TJ-MG: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - 

REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL - OBRIGAÇÃO DO 

COMPRADOR - NÃO IMPLEMENTAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - 

DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - INDENIZAÇÃO DESCABIDA. A parte 

compradora do bem efetivamente tem a obrigação de realizar o registro da 

transferência e, desse modo, se devidamente notificada para cumprir a 

ordem, não a implementa, evidente a procedência do pedido lançado na 

ação cominatória tendente a impor à referida o seu cumprimento, sendo 

ainda devida a reparação pelos danos materiais perpetrados em 

decorrência de sua atuação. Não se verifica no ordenamento jurídico 

qualquer permissivo legal que imponha a um litigante o custeio dos 

honorários contratuais ajustados entre a outra parte e seu advogado, 

ainda que perca a demanda, diferentemente do que ocorre com os 

honorários de sucumbência, por exemplo, os quais por expressa dicção 

legal devem ser suportados pela parte vencida na lide (artigo 20, CPC). O 

acertamento prévio dos honorários contratuais entre parte e seu 

advogado é ato privativamente negocial entre eles, e não pode ser 

considerado dano como conseqüência de eventual inadimplemento 

contratual, ou seja, com a acepção jurídica que autoriza ressarcimento 

pela parte que teve ou que terá em favor de si ajuizada a ação, na forma 

dos artigos 186, 389, 395, 404 e 927, todos do Código Civil vigente. Até 

porque do contrário estar-se-ia por via reflexa responsabilizando 

economicamente o sujeito por um ato negocial do qual não participou e ao 

qual não aderiu, violando, destarte, o princípio contratual da relatividade. 

(Apelação Cível 1.0024.10.255131-4/001, Relator (a): Des.(a) Otávio 

Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, j. 21/07/2014) (destaquei). APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO. 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DE FORMA SIMPLES. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. DANO 

MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO COM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IM POSSIBILIDADE. MULTA 

CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. Inaplicável o disposto no art. 42, parágrafo único do 

CDC, nos casos em que a cobrança procedida, inicialmente, tem respaldo 

no contrato, não comprovada a mãe fé da credora. 2. A relação contratual 

havida entre o cliente e seu advogado não cria direito ou obrigações para 

terceiros, sendo absolutamente descabida a pretensão do vencedor de 

ver-se ressarcido pela parte contrário quanto ao dispêndio de tal verba. 3. 

Não havendo prova do dano moral alegado, não há que se falar em 

indenização. 4. O fato de haver previsão contratual impondo multa por 

rescisão somente quanto a uma das partes não torna esta cláusula por si 

só ilícita ou abusiva, já que, em contrapartida, esta parte é beneficiada 

com outras vantagens, sendo descabida a inversão do ônus da multa. 5. 

Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os parâmetros 

do art. 20 do CPC, de forma a remunerar dignamente a profissão de 

advogado. (Apelação Cível 1.0024.11.203161-2/001, Relator (a): Des.(a) 

Wagner Wilson, 16ª CÂMARA CÍVEL, j. 27/06/2014) (destaquei). Quanto 

ao termo inicial da correção monetária, a jurisprudência já consolidada do 

STJ é no sentido de, “nas hipóteses em que se busca a indenização do 

seguro obrigatório DPVAT, relativamente a sinistros ocorridos na vigência 

da Lei nº 11.482/2007, incide a correção monetária a contar do evento 

danoso” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 1470348/SC – Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO – j. 23/10/2014, DJe 03/11/2014). Sobre o assunto: 

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ACIDENTE. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "Na ação de cobrança de 

indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso" (AgRg no AREsp 46.024/PR, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 12/03/2012). 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgRg no 

REsp 1480735/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 21/10/2014, 

DJe 30/10/2014). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento da cota parte da indenização do Seguro 

Obrigatório na importância de R$ 4.500,00 (quatro mil reais) em favor da 

filha da vítima, ora requerente. Este valor será acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do óbito (14.08.2016) e juros de 

mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 283. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016913-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

USLAINE BATISTA ARRUDA DE MORAES (AUTOR(A))

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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016913-41.2017.8.11.0041 

AUTOR: USLAINE BATISTA ARRUDA DE MORAES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

USLAINE BATISTA ARRUDA DE MORAES move em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPAVAT S.A., 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

16.08.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos ID. 7355109 à 7920095. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 9797058, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da retificação da autuação. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Realizada 

a pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital ID. 10109950, indicando o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. Inexistindo 

mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. DO NÃO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO NO 

PRAZO PARA VENCIMENTO - AUSÊNCIA DE COBERTURA TÉCNICA 

Cinge-se em alegar impossibilidade de pagamento da indenização à vítima 

de acidente de trânsito quando o pagamento do prêmio está em atraso. 

Consigna-se ser desprovida de amparo legal a alegação da demandada de 

que a ausência de pagamento do prêmio do seguro em questão afasta o 

direito da vítima de pedir indenização. É pacífico o entendimento de que o 

atraso no pagamento do seguro não impossibilita o seu recebimento pelo 

beneficiário, conforme a Súmula 257 do E. STJ: "A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização". Referido entendimento não difere pelo fato de 

a vítima ser ou não proprietária do veículo. Nesse sentido: “ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COBRANÇA. 1. A ausência 

da comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) 

não autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo 

nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 

257, do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. A indenização deve ser 

graduada conforme a perda da capacidade física do segurado em 

decorrência do acidente sofrido. 3. Na fixação da verba honorária deverá 

o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte 

vencedora. Sentença mantida. Recursos improvidos”. (Apelação n.º 

0001843-46.2011.8.26.0541, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26.ª Câm.Dir.Priv., j. 

em 19.12.12, v.u.) “APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO 

DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO C. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA RÉ NESSA PARTE 

IMPROVIDO. A ausência de pagamento do prêmio não afasta o direito à 

indenização, ainda que a vítima seja a proprietária do veículo, conforme 

jurisprudência sedimentada na Súmula 257 do C. STJ.” (Apelação n.º 

1023039-15.2014.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31.ª 

Câm.Dir.Priv., j. 12.5.15, v.u.) Oportuno ressaltar que referida súmula 

encontra-se em plena vigência, mesmo após a edição da Resolução CNSP 

nº 273/2012, que previu no art. 12, § 7.º, ser dispensável o pagamento da 

indenização ao proprietário inadimplente. Assim sendo, não há o que se 

falar em ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro 

DPVAT. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente ID. 7355109 à 7920095. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 
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(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 16.08.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10457137, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Segmento Coluna 

Torácica (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Segmento Coluna Torácica 75% INTENSA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com 

prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde 

que haja comprometimento de função vital, terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 75% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - SEGMENTO DA COLUNA TORÁCICA: *100% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 13.500,00 *75% sobre R$ 13.500,00 = R$ 10.125,00. Total: R$ 

10.125,00. No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 
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(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (16.08.2016) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

10% sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2.° do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014374-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENAS ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014374-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: WENAS ALVES DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WENAS ALVES DA SILVA, move 

em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS , 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

21.12.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos ID. 6841923 à 6842128. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 10379011, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Alteração Do Polo Passivo Da Lide – Da 

Necessidade De Inclusão Da Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro 

DPVAT S.A. Na Demanda; II- Da Carência De Ação – Falta De Interesse De 

Agir Em Razão De Pagamento Da Cobertura Em Sede Administrativa. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital Id. 10088624, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se 

que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim 

autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE – DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. 

SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA - 

CARENCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que houve o efetivo pagamento da 

cota parte devida a requerente. Com relação à falta de interesse de agir, 

cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber, se houver, saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o 

que se mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, a matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo 

mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente ID. 6841923 à 6842128. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 
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caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 21.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10088624, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Esquerdo (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Superior Esquerdo 25% Média [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 Considerando que o 

valor integral devido equivale à R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), mas que foi realizado pagamento pela 

via administrativa no importe de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), resta para a quitação da indenização o valor de R$ 

2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais). No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 
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Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(21.12.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007938-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

WENDRYL CRISTIAN VIEIRA DAMASCENO (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1007938-30.2017.8.11.0041 

AUTOR: WENDRYL CRISTIAN VIEIRA DAMASCENO, MARIA DA GUIA DOS 

SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que W.C.V.D devidamente representado por sua avó MARIA DA 

GUIA DOS SANTOS, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 03.12.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 9466877, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da 

Demanda para a Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro DPVAT S.A 

Na Demanda; II- Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo 

Anterior – Da Falta De Interesse De Agir – Necessidade/Adequação – Da 

Nova Decisão Do STF; III – Da Não Comprovação Do Pedido Administrativo 

E Sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 9166358, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A NA 

DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 
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MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 9166358, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 
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x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Pé Esquerdo (...) III) 

Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Pé Esquerdo 25% Leve [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé terá a 

vítima direito a 10% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 10% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: Pé Esquerdo: *50% sobre R$ 13.500,00 

= R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(03.12.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067726 Nr: 54381-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LALIANE CAROLINE DO AMARAL SIQUEIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA - OAB:12723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCEISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MS 10044, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

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

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte interessada/autora para 

manifestar acerca do desarquivamento no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

que, ao final deste prazo, retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 56068 Nr: 1460-48.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONYE MARIA DA SILVA BRUNO, LUZIA 

MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada CONYE MARIA 

DA SILVA BRUNO se manifestasse a respeito da penhora. Desta forma 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para se manifestar 

requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 935292 Nr: 52195-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GARCIA DE ARAUJO, GAUDENCIA MARIA DE 

ALMEIDA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AURELIANO DA SILVA, SONIA DE 

OLIVEIRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ELIAS - OAB:77115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando 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: GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON

Data da Carga: 10/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1099666 Nr: 10446-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA GAGLIARDI ME, EDUARDO 

GAGLIARDI DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GARCIA DE ARAUJO, GAUDENCIA 

MARIA DE ALMEIDA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO 
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RONDON - OAB:8.858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ELIAS - 

OAB:77115/SP, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando 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: GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON

Data da Carga: 10/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 897841 Nr: 28179-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDEFONSO DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DERENUSSON DE OLIVEIRA 

BORSONARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

- OAB:11256-O, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, para condenar o 

requerido ao ressarcimento da importância de R$ 74.700,00 (setenta e 

quatro mil e setecentos reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a 

partir da data do depósito (04.12.2013).CONDENO ainda a parte Requerida 

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2º do CPC. P.R.I.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 788393 Nr: 42352-47.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA CANAVARROS CALDART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA OLAVARRIA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - 

OAB:13.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada à luz da nova 

lei processual, diante da XIII SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO, 

evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais de 

todo país, designo o dia 13/11/2018, às 14:00 horas, para realização da 

audiência de conciliação.

Intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores para o 

ato.

Cumpra-se, expedido o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064565 Nr: 52990-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO, GLENDA PEREIRA GARCIA 

PIZZATTO

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

IMOBILIÁRIA - CUIABA III SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18002-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO OSMAR 

PIZZATTO, para devolução dos autos nº 52990-37.2015.811.0041, 

Protocolo 1064565, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 914568 Nr: 39871-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI VAZ DE CALASSI, ELENICE ALVES CALASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PEREIRA DE SOUZA, LUZIA GOMES 

FURTADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maryhélvia Amaral Pinheiro de 

Paula - OAB:6.285/MT, MARYHÉLVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 6285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8.023/MT, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - 

OAB:12566/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de vista dos autos formulado às fls. 355, encaminhe-se os 

autos ao representante do Ministério Público conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 810099 Nr: 16598-69.2013.811.0041

 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: WILSON PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI VAZ DE CALASSI, ELENICE ALVES DE 

CALASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARYHÉLVIA AMARAL 

PINHEIRO DE PAULA - OAB:OAB/MT 6285, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/0

 Vistos etc.

Defiro o pedido de vista dos autos formulado às fls. 510, encaminhe-se os 

autos ao representante do Ministério Público conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 76496 Nr: 912-96.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO 

- OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 701563 Nr: 36184-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFM, MMM, MMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSSELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MELKE 

FILHO - OAB:11429/MS, MÁRIO OLIMPO MEDEIROS NETO - 
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OAB:12.073 MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 701563 Nr: 36184-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO FÉLIX MILHOMENS, MARILIA MENDES 

MILHOMENS, MAYALUH MENDES MILHOMENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MELKE 

FILHO - OAB:11429/MS, MÁRIO OLIMPO MEDEIROS NETO - 

OAB:12.073 MT

 Impulsiono os autos a autora para manifestar acerca do desarquivamento, 

decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 76496 Nr: 912-96.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açoforte Construções Metálicas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO 

- OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009

 Impulsiono os autos a requerida para manifestar acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1128824 Nr: 22515-64.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA MARIA PINTO DA SILVA, JESSICA MARIA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES P. FREITAS - 

OAB:4.455, SIMONE AP MENDES PEREIRA - OAB:5019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte interessada para manifestar acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 700189 Nr: 34812-16.2010.811.0041

 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): JULIANA PACIELLO GONÇALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 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: PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO

Data da Carga:27/09/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 317006 Nr: 20455-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCEANIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR COMERCIO DE RAÇÕES LTDA, 

CARLOS VERDELIO, APARECIDA SOARES VERDÉLIO, CÂNDIDO 

VERDÉLIO, CREMINA FONTEBAIXO VERDÉLIO, ERCÍLIO LUIZ VERDÉLIO, 

CARLOS VERDELIO, APARECIDA SOARES VERDÉLIO, CÂNDIDO 

VERDÉLIO, CREMINA FONTEBAIXO VERDÉLIO, ERCÍLIO LUIZ VERDÉLIO, 

NEUZA SOARES VERDÉLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:9127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A, IVAILTON VILELA DE MORAES - OAB:4043-A/MT, JOSÉ 

RICARDO GOMES - OAB:OAB/SP-126.759, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT, Vanderleia Daci Schimitz - OAB:13635-B

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre a petição 

de fls. 2968/2998, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 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 autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 778601 Nr: 32007-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRO CAR LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6.811-B/MT

 Certifico que deixei de expedir o mandado de entrega dos bens móveis 

adjudicados porque a exequente informou às folhas 192 dos autos que já 

está em posse dos bens penhorados. INTIMO a exequênte para retirar 

cópia do auto de adjudicação expedido nos autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 460815 Nr: 30007-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DUARTE BARBOSA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS KLEIN, BRAIMEX COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA ROGERIA SOUZA 

CANDIDO CARGNELUTTI - OAB:15949, RONALDO PAULOFF - OAB:SP 

196.738

 Impulsiono os autos intimando a parte que requereu o desarquivamento 

para manifestar, no prazo de 05 dias, sendo que ao final deste prazo os 

autos retornarão ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031871-95.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

OILTON RODRIGUES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031871-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

OILTON RODRIGUES DE SIQUEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 13/12/2018 às 09h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031941-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ADEMILTON GOMES ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031941-15.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADEMILTON GOMES ARAUJO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 13/12/2018 às 10h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031978-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

EDSON RODRIGUES BATISTA DE CAMPO ARRUDA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031978-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDSON RODRIGUES BATISTA DE CAMPO ARRUDA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 11h45min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031982-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031982-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JONATAN SOUZA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/12/2018 às 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030313-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO DE JESUS CORREA JUNIOR (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030313-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JERONIMO DE JESUS CORREA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 
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legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/12/2018 às 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030650-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

NILSON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030650-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILSON ALVES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/12/2018 às 08h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030814-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUCCA DE LIMA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030814-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO LUCCA DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/12/2018 às 08h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030737-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BEDOIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030737-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE LUIZ BEDOIA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/12/2018 às 09h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030847-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE GONCALVES (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030847-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELIZETE GONCALVES REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 09h15min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
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alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030876-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

BENEDITO VITOR DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030876-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO VITOR DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/12/2018 às 09h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031091-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSA CLARA DE SOUZA NEVES (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031091-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEUSA CLARA DE SOUZA NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/12/2018 às 08h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031110-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE JANSEN VERZA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031110-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIEL HENRIQUE JANSEN VERZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/12/2018 às 09h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031120-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031120-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAN ALVES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/12/2018 às 09h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031123-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WELLITON FRANCISCO MENEZES MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031123-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLITON FRANCISCO MENEZES MENDES RÉU: PORTO SEGURO 
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 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, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 09h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031124-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031124-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NELSON NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 09h45min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031170-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA ROSA NASCIMENTO MARQUES (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031170-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUZANA ROSA NASCIMENTO MARQUES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 10h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031215-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WILSON MIRANDA FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031215-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSON MIRANDA FARIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/12/2018 às 10h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031216-26.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VILMA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031216-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VILMA ALVES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 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, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 10h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031291-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ABIATRIS DOURADOS DAMACENA DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031291-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ABIATRIS DOURADOS DAMACENA DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 10h45min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031314-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

EVERALDO ANTONIO PRIMO DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031314-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVERALDO ANTONIO PRIMO DE SANTANA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 11h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031333-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DALLA COSTA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031333-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

PEDRO DALLA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/12/2018 às 11h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 
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podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031371-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON IVAN DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031371-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANDERSON IVAN DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/12/2018 às 11h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031386-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031386-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KLEBER DA SILVA SANTANA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 11h45min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031391-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO COSTA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031391-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERILIO COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

14/12/2018 às 12h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031413-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE MAGNO DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031413-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE MAGNO DA SILVA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/12/2018 às 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032227-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES BRANDAO (ADVOGADO(A))

HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032227-90.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA EXECUTADO: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE 

MISERICORDIA Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando 

do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 

1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). 

Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031431-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO GABRIEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031431-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIVINO GABRIEL DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 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, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 08h15min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031597-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE MIGUEL PINTO DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031597-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE MIGUEL PINTO DE MATOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 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, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 08h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031739-38.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JAKILINE FORTES MARASINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031739-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAKILINE FORTES MARASINI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 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, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 08h45min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032389-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JESSICA HERMAS RODRIGUES SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032389-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA HERMAS RODRIGUES SANTANA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 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, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 09h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032416-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

BRUNO MEIRA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032416-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO MEIRA DE AZEVEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 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, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 
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monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 09h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032435-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIOSAN BARROS DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032435-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIOSAN BARROS DE SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 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, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto noo art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercursão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstar ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

ácordão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz FGulx aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, comepte a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao 

processimento do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante 

“recibo, que os especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da 

seguradora ré em receber o requerimento administrativo da parte autora, a 

recusa injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte 

autora, por caracterizar resitência à pretensão administrativa. Sendo 

assim, considerando a recusa no recebimento do requerimento 

administrativo por parte da seguradora demandada, RECEBO a petição 

inicial, determinando o processamento da presente demanda. No mais, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 09h45min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030333-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDENICE RAINHA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030333-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDENICE RAINHA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Da análise dos autos, denota-se que junto 

ao PJe o polo ativo da demanda esta qualificado o nome de CLAUDENICE 

RAINHA DA SILVA, contudo a petição inicial tem como autor SEBASTIÃO 

JEFFERSON MENDONÇA DA SILVA MORAIS, este representado por seu 

genitor JEFFERSON DA SILVA MORAIS, bem como os documentos que a 

instruem. Posto isto, INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo de 15 dias proceda com a emenda a inicial 

corrigindo o polo ativo da presente demanda, sob pena de indeferimento 

da inicial. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030675-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ELISMAR GONCALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030675-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELISMAR GONCALVES DA CRUZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Com fundamento no 

artigo 144, III do CPC, declaro-me impedido para atuar no presente feito. 

Identifique-se o feito. Remeta-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032743-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS AFLITOS BARBOSA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032743-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DOS AFLITOS BARBOSA DO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os 

requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 14/12/2018 às 
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10h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032689-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA APARECIDA DE LIMA MONGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032689-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: SILVANA APARECIDA DE LIMA 

MONGE Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi distribuído 

equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado à Vara Especializada 

em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT. Com essas considerações, 

conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá-MT, para onde determino a remessa deste feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029841-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VANDERLEI CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID MENACHO HENRIQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029841-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VANDERLEI CARDOSO RODRIGUES REQUERIDO: DEIVID MENACHO 

HENRIQUES Vistos etc. Verifica-se que por meio do decisório de ID. 

15341011 foi indeferido a Assistência Judiciária Gratuita, determinando a 

intimação da parte autora para recolher as custas no prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. No id. 15423948 aportou aos autos 

petição do demandante juntando guia e comprovante de recolhimento, 

contudo, denota-se que a mesma se referem tão somente as Custas 

Judiciais, deixando de comprovar o recolhimento da taxa judiciária, o que 

já era de conhecimento da parte autora, porquanto apresentou no 

id.15293069 a guia de forma correta. Sendo assim, DETERMINO a 

intimação da parte autora, através de seu procurador para no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento da taxa 

judiciária, sob pena cancelamento da distribuição do feito, nos termos do 

artigo 290 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032233-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEINE DE OLIVEIRA FREITAS (REQUERENTE)

KAMILLA TOMIE MATSUI FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032233-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARLEINE DE OLIVEIRA FREITAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Da análise da petição inicial observa-se 

que a autora nomeou a tutela pretendida em Tutela antecipada, contudo 

formulou o pedido no art; 311 do CPC, o qual regulamenta a Tutela de 

Evidência. Posto isto, DETERMINO a intimação da requerente na pessoa de 

seu procurador, para que no prazo de 15 dias, proceda com a emenda a 

inicial esclarecendo qual o modelo de tutela pretendida nos autos, sob 

pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021085-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NIGRO (ADVOGADO(A))

WEVERSON DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021085-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WEVERSON DE ALMEIDA SANTOS RÉU: L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS 

LTDA, IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME Vistos. Recolhidas as custas 

conforme determinação, recebo o feito pelo procedimento comum. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores 

Pagos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por WEVERSON DE 

ALMEIDA SANTOS em face de L.S. EMPREENDIMENTOS LTDA. e 

IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA., ambos qualificados nos autos. O requerente 

narra que firmou 02 (dois) Instrumentos Particulares de Promessa de 

Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças, com a primeira requerida, 

na data de 29 de março de 2016, tendo por objeto da aquisição dois lotes, 

de número 01-13 e 01-14, no Loteamento Guirá – II registrado no R.X da 

matrícula nº 24.355 no Livro 02/CC no RGI da 3ª Circunscrição Imobiliária – 

6º Serviço Notarial de Imóveis de Cuiabá-MT. Aduz que o valor dos 

referidos lotes seria de R$ 44.880,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e 

oitenta reais) cada, totalizando o valor de R$ 89.760,00 (oitenta e nove mil 

setecentos e sessenta reais). Sustenta que a forma de pagamento do lote 

número 01-13 foi acordada tendo como sinal o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), referente a uma motocicleta CG150 FAN, ano 2013/2014, 

Renavam 0099858435, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo 

transferida diretamente ao Sr. Sérgio Luís Calman Monteiro da Silva em 05 

de abril de 2016, ademais, ficou acordado mais 120 (cento e vinte) 

pagamentos mensais no valor de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove 

reais). Menciona que, do lote 01-13 efetuou o pagamento do valor de R$ 

4.058,40 (quatro mil cinquenta e oito reais e quarenta centavos). Alega 

que quanto ao lote 01-14 foi dado a título de sinal o valor de R$ 3.000,00, 

tendo como forma de pagamento a motocicleta já mencionada, bem como 

mais 120 (cento e vinte) parcelas mensais de R$ 349,00 (trezentos e 

quarenta e nove reais), informa ainda que referente a este lote realizou o 

pagamento de R$ 9.664,60 (nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais 

e sessenta centavos). Assevera que em relação ao pagamento do lote 

01-14, o montante de R$ 2.455,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e 

cinco reais) se deu devido ao distrato de comum acordo entre as partes, 

referente ao lote 01-13. Salienta que referido distrato lhe ocasionou a 

multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de quebra de 

contrato, sendo no mesmo ato transferido saldo credor remanescente do 

valor de R$ 2.455,60 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

sessenta centavos), o qual foi aproveitado no lote adquirido de número 

01-14. Elucida que após ter investido o equivalente a R$ 9.362,80 (nove mil 

trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), comunicou as rés 

acerca da perda do interesse em permanecer com o imóvel 01-14, ainda 

com a retenção de uma pequena parte, como forma de ressarcimento a 

eventual prejuízo, as mesmas lhe ofereceram a devolução de valor ínfimo 

comparado àqueles adimplidos durante o contrato. Por essa razão, requer, 

em sede de tutela de urgência; a) a declaração da rescisão do contrato; b) 

que as requeridas sejam compelidas a não efetuar qualquer tipo de 
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cobrança judicial ou extrajudicial em nome do autor, bem como se 

abstenha de efetuar quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. É o relatório Decido. Conforme consignado, trata-se de Ação de 

Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por WEVERSON DE ALMEIDA SANTOS em 

face de L.S. EMPREENDIMENTOS LTDA. e IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA., 

ambos qualificados nos autos Sobre o instituto da tutela antecipada, 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)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido, que estabelece as regras regentes da relação. Portanto, 

aplicável às normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente 

aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que 

geram limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da 

pessoa humana. Neste ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das 

diretrizes das relações de consumo, onde: “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: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”. Posto isso, cabe ao magistrado 

sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

irreversibilidade ao status quo ante. Adiante, 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. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta parcial 

deferimento. · DA RESCISÃO CONTRATUAL In casu, o autor pugna pela 

declaração da rescisão do contrato objeto da demanda em sede de 

antecipação de tutela, contudo tal pedido não merece prosperar, tendo em 

vista que a rescisão trata-se de matéria meritória. · DA SUSPENSÃO DE 

COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Com efeito, num juízo de cognição 

sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da parte 

autora, a qual trouxe ao feito documentos que evidenciam a 

verossimilhança de suas alegações, tais como Instrumento Particular de 

Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel com Alienação Fiduciária em 

Prol da Vendedora (ID 14161508), demonstrando-se assim a relação 

contratual entre as partes. Consta nos autos ainda, diversos 

Comprovantes de Pagamento das parcelas do referido contrato e recibos 

(ID 14161526 a 14161537) comprovando os valores já ter despendido 

valores inerentes à aquisição do imóvel perante a requerida. Ademais, o 

autor colacionou ao presente feito a Notificação Extrajudicial( 14161578) 

enviada a reclamada, onde requer a rescisão contratual. Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, acaso não concedida à tutela de urgência, a parte autora terá que 

continuar comprometendo sua renda com o pagamento das parcelas de 

um bem que não mais deseja. Apesar de ser suficiente a presença do 

perigo de dano para preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora 

sub judice, faz-se presente também o risco ao resultado útil do processo, 

na medida em que, se a tutela provisória não for concedida agora por este 

juízo, há sério e concreto risco da requerida incluir o nome da requerente 

no cadastro restritivo de crédito, bem como sofrer execução e 

expropriação indevida de seus bens. Por fim, o § 2º do supracitado artigo 

300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou 

atendido na presente hipótese, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante. Acerca da matéria, colho a jurisprudência do TJ-MT: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE 

INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – OBRA EMBARGADA EM 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ O AJUIZAMENTO DA 

DEMANDA – SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE 

– DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO LIMINARMENTE – DESCABIMENTO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Pretende o recorrente 

a rescisão do contrato particular de compra e venda de imóvel de forma 

que não se afigura razoável a manutenção do pagamento das parcelas 

vincendas. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – 

SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS – CABIMENTO – INSCRIÇÃO DO 

COMPRADOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Presentes os requisitos 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, há de ser mantida a 

decisão que concede tutela de urgência.Em ação de rescisão de contrato 

de compra e venda de imóvel motivada por atraso na entrega da obra, não 

se justifica a manutenção da obrigação de pagamento de parcelas e a 

inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, dada a 

ausência de interesse de uma das partes na manutenção da avença. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) 

Sendo assim, entende-se que não cabe ao menos na presente sede de 

cognição a determinação de 100% do montante já pago pelo autor, uma 

vez que o mesmo narra na exordial, que em virtude de suas condições 

financeiras pretende a rescisão contratual. Ademais, consta na Cláusula 

Oitava em seu parágrafo Sexto, do instrumento firmado entre as partes (ID 

13469957), que em rescisão por culpa do comprador, o vendedor é 

obrigado a devolver ao comprador 90% das parcelas pagas, sendo 

descontado valores de arras, taxa de fruição, tarifas previstas no 

contrato, honorários advocatícios, multas, IPTU, despesas do vendedor. 

Outrossim, quanto ao pedido de declaração de rescisão do contrato, vejo 

se tratar de matéria de mérito, sendo assim não sendo possível a análise 

na presente sede de cognição. Por fim, o § 2º do supracitado artigo 300 

dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido 

na presente hipótese, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a retomada da cobrança das eventuais taxas condominiais 

que forem consideradas regularmente devidas. Posto isso, com base no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido 

de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a parte 

requerida: a) se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou 

extrajudicial em nome do autor, referente ao contrato discutido no feito; b) 

se abstenha de efetuar qualquer restrição em nome do requerente junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do contrato objeto da 

presente demanda; No mais, considerando que a autocomposição é 

premissa fomentada a luz da nova lei processual, encaminhem-se os 

autos à CEJUSC, para designação e posterior realização da audiência de 

conciliação, diante da urgência da medida e ausência momentânea de 

pauta na agenda compartilhada. Após, INTIME-SE as partes. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

LAESTE DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032801-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES RÉU: LAESTE DE SOUZA Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a 

autorapossui veículo próprio. NPN0428 MT HONDA/CG 125 FAN KS 2009 

2010 MARIA JOSE DA COSTA Sim No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF. Cumpre ressaltar que a simples declaração de 

pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Ademais, o 

requerente colacionou aos autos Demonstrativo de Cálculo de Folhas – 

Ficha Financeira (ID 15660952) a fim de comprovar sua renda, renda essa 

que é consideravelmente superior ao da média nacional. Assim, os 

rendimentos são suficientes para arcar com as custas processuais, estas 

que serão mínimas em virtude do valor atribuído a causa. Nesse sentido, o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIAGRATUITA–DECLARAÇÃO DE POBREZA E OUTROS 

DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis que os 

rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade. (SEGUNDACÂMARACÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

DESEMBARGADOR RELATOR: DR MARCIO APARECIDO GUEDES – 

16/12/2016). Destaquei. Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno 

valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar 

na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos 

juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O 

entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 
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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. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032734-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO VITOR GOULART MARTINS RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário 

ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida 

que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não 

é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. 

Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 
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pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032526-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARINA LOPES VIEIRA RÉU: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a autora possui veículo próprio. 

lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

HLB9154 MT FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2009 2010 MARINA LOPES 

VIEIRA Sim ui-button ui-button No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como 

holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de imposto 

de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre 

ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente para 

demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, 

o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE 

GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 
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forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027801-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GISLAINE COSENDEI RÉU: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. Vistos etc. O 

pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, conforme decisão 

de ID n° 15192620, determinando o recolhimento das custas processuais 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Observa-se, porém, que a 

autora comparece por meio de petitório e documentos de ID n° 15386525 a 

15386848 pleiteando reconsideração da decisão. Sabe-se que para 

insurgência contra decisão judicial só há uma via possível, o recurso 

(afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores. Neste norte, já decidiu o Egrégio 

STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO 

OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) Destaquei. Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios 

forenses, de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial. 

A despeito das considerações acima, quanto aos benefícios da 

Assistência Judiciária, alegando a parte necessidade do benefício 

mediante afirmação e subsistindo motivos que demonstrem a sua 

desnecessidade, como o caso dos documentos apresentados junto ao 

pedido de reconsideração, é de se conceder o benefício. Sobre a 

assistência judiciária, dispõe o artigo o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF: 

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” Posto isso, de acordo com as 

considerações supra, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora, por atender os requisitos legais. Recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. Trata-se de Ação Indenizatória 

por Danos Morais c/c Restituição de Indébito, com Pedido de Antecipação 

de Tutela, proposta por GISLAINE COSENDEI, em desfavor de ALESAT 

COMBUSTIVEIS S/A, devidamente qualificados nos autos. A requerente 

narra que ao realizar compras no comércio foi surpreendida com a 

negativa do seu crédito, sob a alegação e que constava em seu nome 

pendências junto à empresa Alesat Combustíveis. Alega que não 

conhecedora dos fatos e motivos que levaram a inclusão de seu nome no 

rol dos inadimplentes, diligenciou na busca de informações, tentando 

contato diretamente pelo telefone (84) 3204-5094. Aduz que no referido 

contato, foi alegado que a suposta inadimplência referia-se a compras 

realizadas em seu nome para aquisição de larga escala de combustíveis. 

Elucida que jamais contratou as compras alegas e que imediatamente 

solicitou que fosse realizada a baixa da cobrança e consequentemente da 

negativação em seu nome, contudo até a presente data nada foi resolvido. 

Em sede de antecipação de tutela requer determinação para que a 

demandada retire o nome do requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito, no que tange à negativação efetuada em virtude das supostas 

compras realizadas em 17/08/2016 – R$ 1.483,68; 17/08/2016 – R$ 

2.204,31; 03/08/2016 – R$ 3.857,57; 27/07/2016 – R$ 5.934,73; 

17/07/2016 – R$ 1.483,68; 17/07/2016 – R$ 2.204,31; 03/07/2016 – R$ 

3.857,57; 27/06/2016 – R$ 5.934,73; 17/06/2016 – R$ 1.483,68; 

17/06/2016 – R$ 2.204,31; 03/06/2016 – R$ 3.857,57; 27/05/2016 – R$ 

5.934,73; 17/05/2016 – R$ 2.204,31; 03/05/2016 – R$ 3.857,57. Com a 

inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. Conforme consignado 

cuida-se de Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Restituição de 

Indébito, com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por GISLAINE 

COSENDEI, em desfavor de ALESAT COMBUSTIVEIS S/A, devidamente 

qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, 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. Assim, em análise sumária, os requisitos legais no presente 

caso encontram-se configurados. Com efeito, a probabilidade do direito 

esta caracterizada pela juntada do extrato do Serasa Experian (ID 

14950340) constando as restrições, referentes aos débitos discutidos na 

presente demanda, os quais são desconhecidos pela requerente. Por sua 

vez, o perigo de dano torna-se visível com o fato de que a autora está 

sendo impedida de se recolocar no mercado de trabalho, já que está 

temporariamente desempregada, cujo impedimento para sua contratação 

está sendo justamente em virtude da negativação, além de implicar na 

restrição de seu crédito. Sendo assim, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se em 

tese, que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da 

antecipação da tutela. Acerca do tema, colho a jurisprudência do TJ-MT: 

1000774-06.2018.8.11.0000 AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A 

AGRAVADO: ODELITA DE LIMA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXCLUSÃO DO APONTAMENTO 

RESTRITIVO – NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA AGRAVADA - 

NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA DÍVIDA PELA AGRAVANTE 

– PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – RECURSO 

NÃO PROVIDO. Se a agravada nega a existência de qualquer relação 

jurídica com a agravante, essa circunstância transfere para esta última a 

responsabilidade de comprovar os fatos que a levaram a inserir aquela 
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nos órgãos de proteção ao crédito.Preenchidos os requisitos 

autorizadores, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de 

urgência. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1000842-53.2018.8.11.0000 AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DO NOME DO 

AUTOR, DO REGISTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

VERIFICAÇÃO DE PREJUÍZO DE DANO DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO 

QUE O AUTOR AFIRMA SER INDEVIDA – AGRAVO DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA.Possível o deferimento de tutela de urgência de 

retirada de negativação de nome, de cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, se verificada a existência de prejuízo dela decorrente, máxime se 

a relação jurídica que ensejou a negativação ainda não restou 

comprovada GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 30/05/2018) 

Quanto à inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, 

tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que 

o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência;...” Sobre o assunto, valho-me, 

novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do 

ônus da prova. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o 

ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em 

relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC 

permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que 

for ou hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação 

do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei.” (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)”Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Dessa forma, preenchidos os 

requisitos legais DEFIRO a antecipação de tutela para DETERMINAR que a 

demandada retire no prazo de 05 dias o nome da autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, em virtude dos débitos discutidos no presente feito. 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo a requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinente. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

23/11/2018 às 09h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015968-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

TIAGO FABIANO ROMERO MUNHOZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015968-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TIAGO FABIANO ROMERO MUNHOZ RÉU: LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA Vistos etc. As partes se compuseram em sessão 

de conciliação realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital, 

conforme Termo de ID: 15651128. O acordo foi devidamente subscrito 

pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigirem e 

fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e, 

determino a SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação. 

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes. P. R. I. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e formalidades de estilo, onde deverá aguardar 

o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 1º de 

outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019416-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio (ADVOGADO(A))

GOUTEMBERG CORREIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSOM OSSUNA DE SOUZA (RÉU)

DAVI RUBENS MATHEUS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019416-69.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

GOUTEMBERG CORREIA DE OLIVEIRA RÉU: EVERSOM OSSUNA DE 

SOUZA, DAVI RUBENS MATHEUS Vistos etc. As partes se compuseram 

em sessão de conciliação realizada na Central de Conciliação e Mediação 

da Capital, conforme Termo de ID: 15653114. O acordo foi devidamente 

subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para 

transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre 

as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, 

e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito. Quando ao pedido de liberação de restrição judicial, verifica-se que 

não foi proferida decisão nesse sentido, devendo eventual baixa de 

restrição administrativa ser realizada pelas próprias partes. Custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado 

pelas partes. P. R. I. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas e formalidades de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 1º de 

outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026810-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES (ADVOGADO(A))

G. E. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)
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Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026810-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIELA ECHEVERRIA CAPOROSSI RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos 

etc. Ao ID: 15539153 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente 

subscrito pelos patronos das partes que possuem poderes para 

transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre 

as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, 

e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento 

do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja necessidade de 

prosseguimento do feito em decorrência de descumprimento do acordo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 1º de outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015192-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

TAMARA RODRIGUES MOEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015192-88.2016.8.11.0041 AUTOR(A): TAMARA 

RODRIGUES MOEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de seguros em 

decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado pelo perito judicial, 

a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado em duas oportunidades não compareceu no local designado 

para realização da perícia médica e não apresentou justificativa. Conforme 

se vislumbra, a parte autora deixou de promover os atos necessários para 

andamento do processo, provocando o seu abandono, mesmo intimada 

para providenciar o andamento. Vejamos o disposto no artigo 485, inciso 

III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No caso em tela, a parte autora 

apesar de intimada não compareceu por duas vezes consecutivas para 

realização da perícia médica, caracterizando falta de interesse na ação, e 

evidente desrespeito ao Princípio da Cooperação. Sobre a extinção do 

feito sem apreciação do mérito por abandono da causa pelo autor tem 

decidido os Tribunais, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO AUSÊNCIA ANDAMENTO NO 

FEITO/INÉRCIA (CPC, ART. 267, III) – POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO 

PESSOAL PATRONO – DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE 

AUTORA REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 103802/2014, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

09/12/2014, Data da publicação no DJE 16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR 

ABANDONO DA CAUSA (ART. 267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE 

ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. É correta a decisão que extingue o processo, 

sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 267, III), 

quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 

31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 25/11/2014, Data da publicação no DJE 01/12/2014). 

negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 

267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA 

QUE PODE SER REALIZADA DE OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a 

causa pela autora, por mais de 30 dias, e, tendo sido esta intimada 

pessoalmente para dar-lhe seguimento, permanecendo, porém, inerte, 

impõe-se seja declarada a extinção do processo sem exame do mérito, 

consoante o disposto no inciso III, do artigo 267, do Código de Processo 

Civil, o que pode se dar de ofício, independentemente de requerimento do 

réu, quando este ainda não tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 

472342-0/000 - Rel. Des. Pedro Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por 

tudo isso, considerando que é interesse da parte pleitear pela produção 

dos meios de prova pertinentes para reconhecimento de seu direito, e 

restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerida efetuou o 

depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia médica, 

determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada. Com relação 

à expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Sem custas e honorários por ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032359-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas (ADVOGADO(A))

CLOVIS LUCIO DANTAS (ADVOGADO(A))

LUCIA PINTO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (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, 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037055-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JONATHA NORTON MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010765-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

RENAN RENER BRACHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011908-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

HUDSON LUIZ SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008485-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO (ADVOGADO(A))

MARIA THEREZA CUNHA MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1008485-70.2017. 8.11.0041 Visto. Converto o julgamento em 

diligência e determino seja a parte ré intimada a informar, no prazo de 

cinco dias, qual o valor da taxa do condomínio aprovado em assembleia, 

para cada uma das unidades que a autora é proprietária (unidade 205, 

401, 601 e 805), bem como, se for o caso, o valor fixado para multa 

contratual e juros moratórios para cada uma das unidades, em caso de 

pagamento em atraso. Cumpra-se. Cuiabá, 1º de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026237-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026237-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMAZON CONSTRUTORA LTDA RÉU: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos. Recebo a emenda à inicial. Corrija-se o valor da 

causa. Ademais, verifica-se que as guias de distribuição não foram 

arrecadadas, assim 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 NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027617-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (EXEQUENTE)

IGOR FERREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MATHEUS GOMES FILHO (EXECUTADO)

MARIA JOSE POUSO GOMES (EXECUTADO)

MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente para 

determinar a expedição de certidão, conforme os ditames do art. 828, do 

NCPC. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do 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, 01 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012049-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCINEIA DE MORAES CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014459-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WUANER URTADO LOPES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017509-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012441-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

TATIANE MOURA DE AVILA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1032597-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

DARLE RANE MIRANDA JULIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

AILSON ALVES DE SOUZA, em desfavor de VIA VAREJO S/A, afirmando 

que teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito, ante a inadimplência de débito existente junto a Requerida, 

entretanto, assevera que desconhece a dívida cobrada, sendo totalmente 

indevida. Diz que em decorrência da negativação de seu nome, vem 

sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem 

seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo 

com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, 

restou demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de 

ID 15624996, que mostra a negativação do nome da parte autora nos 

bancos de dados do SPC/SERASA, além da alegação de que desconhece 

a dívida. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante 

das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em 

um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da parte autora nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente do banco 

de dados do SPC/SERASA, relativo aos débitos nos valores de R$ 

7.226,40 e R$ 4.510,80 . Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que 

exclua o nome da parte autora dos seus bancos de dados, no prazo de 48 

horas, relativo às referidas inscrições. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 23/11/2018, às 

16h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013782-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014461-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

RAFFAELLA CRISTIANE DE SOUZA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (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 (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013870-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

EDMAR BERNARDES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014310-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ABRAAO ERMISDORFF SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015297-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

FABRICIO SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016572-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MURTINHO RIBEIRO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015031-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA VEIGA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013720-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE CALDEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008726-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

DELMIRO CARDOSO DOS SANTOS (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, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006059-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADERSON EVILASIO DO VALE MORAIS (AUTOR(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(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))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009606-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE CAMPOS BORGES (AUTOR(A))

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR 

(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, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009225-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012328-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WANDERLEY SPINOSA (AUTOR(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012531-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FABIO BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031181-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE LIMA SANTANA VILELA (AUTOR(A))

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

C. D. L. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031181-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLINA DE LIMA FREIRE, DEBORA DE LIMA SANTANA VILELA RÉU: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Intime-se novamente a parte autora para 

cumprir a parte final do despacho anterior, a fim de proceder a 

regularização processual referente à qualificação da representada no 

mandato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000844-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000844-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifestar quanto ao pagamento da condenação realizado 

pela requerida ID 15553953. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033403-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSME FERREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033403-41.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

COSME FERREIRA DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033759-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WELLYTON BRUNO MARTINEZ DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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: 1033759-36.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLYTON BRUNO MARTINEZ DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença, assim procedam-se as alterações necessárias no sistema. 

Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010473-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE NAIARA SCHENA DELERA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010473-29.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAIANE NAIARA SCHENA DELERA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014637-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIELLY SILVA DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

MARINA AUXILIADORA DE ABREU E SILVA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014637-37.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIELLY SILVA DE CERQUEIRA, MARINA AUXILIADORA DE ABREU E 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença, assim procedam-se as alterações 

necessárias no sistema. Intime-se a parte devedora, através de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033052-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. A. R. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LEONARDO ONOFRE RIBEIRO (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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: 1033052-68.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISADORA LUANY ALVES RIBEIRO, LEONARDO ONOFRE RIBEIRO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim procedam-se as alterações necessárias 

no sistema. Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025886-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025886-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença, assim procedam-se as alterações necessárias no sistema. 

Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025547-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS PELEGRINE (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025547-26.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DOS ANJOS PELEGRINE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025736-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

OSMAEL BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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: 1025736-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSMAEL BARBOSA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006237-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA SOUZA DE OLIVEIRA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006237-34.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDROSA SOUZA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033166-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARIA QUEIROZ DE SOUZA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033166-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALESSANDRA MARIA QUEIROZ DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença, assim procedam-se as alterações necessárias no sistema. 

Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026411-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

BENEDITO PEDRO DE PINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026411-64.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO PEDRO DE PINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003507-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DOS REIS FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003507-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE DOS REIS FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014702-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARIANO MARTINS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014702-32.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIEL MARIANO MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034459-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DE ANDRADE PINTO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034459-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIMAR DE ANDRADE PINTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifestar quanto ao pagamento da condenação 

informado pela ré ID 15632179. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037062-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GLEIDE MONICA SANTOS DA CRUZ (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037062-58.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GLEIDE MONICA SANTOS DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, 

assim procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a 

parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 

de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003911-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO TAVARES BENITES (AUTOR(A))

VALDIRENE TAVARES LEITE (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003911-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDIRENE TAVARES LEITE, MARCO ANTONIO TAVARES BENITES RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim procedam-se as alterações necessárias 

no sistema. Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001182-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE PEREIRA GIRARDI (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (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: 1001182-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NEIDE PEREIRA GIRARDI REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença, assim procedam-se as alterações necessárias no sistema. 

Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. 
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Cuiabá - MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012297-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALCANTARA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(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, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003610-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LEONEL GOMES DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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: 1003610-57.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONEL GOMES DO CARMO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 01 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010329-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VALERIO RIBEIRO (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, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008785-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY ERICK ROSSI BRANDAO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008242-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012795-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WENDER DA SILVA (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))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007006-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES (ADVOGADO(A))

ODETE DE SOUZA NUNES (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007788-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR MASSINI MALAQUIAS (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009985-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE SANTIAGO DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011645-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008280-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ALEXSSANDER DE ARAUJO SERAFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008460-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MIGUEL EMILIANO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013405-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009790-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

RONALDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013272-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SIMOES DE SOUZA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013342-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

FARIDES ORIBES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013147-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(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, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013041-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ALAN CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002757-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOACIR DE LIMA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013240-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CARLOS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013194-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY MENDES MACHADO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(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, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012947-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

HUGUINEY DO NASCIMENTO (AUTOR(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, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1014057-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1026521-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

EDER COMINATTO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN DA COSTA LEITE 06331357980 (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010930-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SOUSA COSTA (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028478-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA SILVA RAFAEL (AUTOR(A))

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por André da 

Silva Rafael em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A e MRV 

Prime Spazio Cristalli Incorporações Ltda., afirmando que adquiriu uma 

unidade residencial no empreendimento denominado “Spazio Cristalli”, e 

que em dezembro de 2017 solicitou assistência técnica da ré para que 

fosse realizados reparos no imóvel, vez que o teto do quarto está com 

infiltração e surgiram perfurações no gesso, inclusive há goteiras. Que a 

requerida condicionou o conserto após o pagamento dos débitos pelo 

autor, os quais, afirma que foi objeto da demanda no juizado especial. 

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a 

requerida a promover os reparos necessários no imóvel do autor e que ela 

arque com a taxa condominial até conclusão dos mesmos, sob pena de 

multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, as fotos 

anexadas nos arquivos de Id. 15040329 e 15040337 mostram que o gesso 

do apartamento do autor cedeu, e parece realmente se tratar de 

infiltração, ademais, pela tela colacionada na petição inicial, a requerida 

realmente condiciona a visita da assistência técnica após a regularização 

pelo autor de supostos débitos, o que é descabido, demonstrando a 

probabilidade do direito. Ademais, é notória a urgência do pedido, vez que 

se o reparo não for efetuado, a infiltração poderá ocasionar maiores 

problemas, até mesmo nas bases de segurança. Deste modo, o perigo da 

demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma 

vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado 

receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento 

tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Assim, 

estando presentes os pressupostos exigidos ao deferimento da medida, já 

que o objeto do pedido é específico, atinente a uma obrigação de fazer 

das requeridas, impõe-se o deferimento da tutela assecuratória. Por outro 

lado, deixo de acolher ao pedido do autor para que a requerida arque com 

a taxa de condomínio até efetuar os reparos, vez que tal encargo compete 

a quem está utilizando o imóvel, e sendo entregue ao autor, não cabe 

imputar a obrigação para as requeridas. Diante do exposto, com amparo 

no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a 

medida pleiteada, para determinar as rés a promoverem os reparos 

necessários no imóvel do autor, no prazo de quinze dias, sob pena de 

multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo 

o patamar da penalidade em R$ 10.000,00. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação às requeridas, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 23/11/2018 às 10h30min 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, § 
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10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 895769 Nr: 26923-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, URBANA OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21.310/MT, RENATO FORTUNATO JACOBS - OAB:22.021, 

VINICIUS DE MORAES ARANTES - OAB:15.493/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:14522/MT, MAURICIO BARROS REGADO - OAB:173.423 

SP, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1095015 Nr: 8398-68.2016.811.0041

 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: HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA, VANESSA 

ALVES QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA, FKB - FASHION KIDS BRASIL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 921692 Nr: 44403-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDCP, DANIEL ELIAS DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

OAB/MT

 Alvará Expedido n. 439720-7/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 406644 Nr: 37638-49.2009.811.0041

 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: ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 30/10/2018, às 08:45 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 872050 Nr: 11090-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRAHAM KHALIL WIHBY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.586

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à 

Execução propostos por Abraham Khalil Wihby em desfavor de Invest 

Empreendimentos Imobiliários Ltda e, por consequência, JULGO EXTINTA a 

Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 5079-34.2012.811.0041 – 

código 753193 (apenso).Condeno a embargada ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa 

da ação de execução, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, após as baixas e anotações pertinentes, trasladando-se cópia 

desta sentença para a execução apensa.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 8 

de maio de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 872050 Nr: 11090-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRAHAM KHALIL WIHBY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.586

 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.: 1056044 Nr: 49183-09.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ALEXANDRE CIRILLO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, VINICIUS ARRUDA MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:21391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/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.: 1037651 Nr: 40395-06.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI TÂNIA LEITE SUZUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADE LTDA, 

ULTRA FLEX COLCHÕES INDÚSTRIA BRASILEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: diogo borges naves - 

OAB:28817/GO, LUCIANO P. FREITAS GOMES - OAB:34.445/GO, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032359-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas (ADVOGADO(A))

CLOVIS LUCIO DANTAS (ADVOGADO(A))

LUCIA PINTO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento, Indenização por 

Danos Moral, Material com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Lúcia 

Pinto Alves em desfavor de Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuária 

do serviço de fornecimento de água prestado pela requerida e que foi 

surpreendida com a cobrança referente a julho/2018, no valor de R$ 

843,90, sendo R$ 703,75 referente a suposta fiscalização na ligação, o 

qual discorda, e R$ 140,15 de consumo. Requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja autorizado o depósito judicial de R$ 140,15 

referente ao consumo, e que seja determinado a ré a se abster de 

suspender o fornecimento de água na residência da autora, bem como de 

inserir o nome dela nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 15589073 

que a ré emitiu fatura com vencimento em 13/08/2018 cobrando a suposta 

multa por fiscalização de ligação, juntamente com o consumo, totalizando o 

valor de R$ 843,90, situação que obriga o autor a tal pagamento, 

entretanto, ela ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da 

dívida. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte da 

água acarreta excessivos prejuízos, pois a água é essencial à 

manutenção da vida cotidiana da autora. Deste modo, o perigo da demora 

está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para autorizar a autora a efetuar o depósito do valor de R$ 

140,15 acerca do consumo, no prazo de 24 horas. Determino que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços no 

imóvel da autora, e de inserir o nome dela nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, sobre a dívida aqui discutida, sob pena de multa no 

valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 3.000,00. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 23/11/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., ou recolher as custas de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028478-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA SILVA RAFAEL (AUTOR(A))

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 
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Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por André da 

Silva Rafael em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A e MRV 

Prime Spazio Cristalli Incorporações Ltda., afirmando que adquiriu uma 

unidade residencial no empreendimento denominado “Spazio Cristalli”, e 

que em dezembro de 2017 solicitou assistência técnica da ré para que 

fosse realizados reparos no imóvel, vez que o teto do quarto está com 

infiltração e surgiram perfurações no gesso, inclusive há goteiras. Que a 

requerida condicionou o conserto após o pagamento dos débitos pelo 

autor, os quais, afirma que foi objeto da demanda no juizado especial. 

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a 

requerida a promover os reparos necessários no imóvel do autor e que ela 

arque com a taxa condominial até conclusão dos mesmos, sob pena de 

multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, as fotos 

anexadas nos arquivos de Id. 15040329 e 15040337 mostram que o gesso 

do apartamento do autor cedeu, e parece realmente se tratar de 

infiltração, ademais, pela tela colacionada na petição inicial, a requerida 

realmente condiciona a visita da assistência técnica após a regularização 

pelo autor de supostos débitos, o que é descabido, demonstrando a 

probabilidade do direito. Ademais, é notória a urgência do pedido, vez que 

se o reparo não for efetuado, a infiltração poderá ocasionar maiores 

problemas, até mesmo nas bases de segurança. Deste modo, o perigo da 

demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma 

vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado 

receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento 

tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Assim, 

estando presentes os pressupostos exigidos ao deferimento da medida, já 

que o objeto do pedido é específico, atinente a uma obrigação de fazer 

das requeridas, impõe-se o deferimento da tutela assecuratória. Por outro 

lado, deixo de acolher ao pedido do autor para que a requerida arque com 

a taxa de condomínio até efetuar os reparos, vez que tal encargo compete 

a quem está utilizando o imóvel, e sendo entregue ao autor, não cabe 

imputar a obrigação para as requeridas. Diante do exposto, com amparo 

no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a 

medida pleiteada, para determinar as rés a promoverem os reparos 

necessários no imóvel do autor, no prazo de quinze dias, sob pena de 

multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo 

o patamar da penalidade em R$ 10.000,00. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação às requeridas, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 23/11/2018 às 10h30min 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 os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018714-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DANIEL DO BOMDESPACHO DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1018714-89.2017.8.11.0041 Visto. Daniel do Bomdespacho 

da Cruz, qualificado nos autos, ajuizou Ação Ordinária Com Pedido de 

Tutela Antecipada em desfavor de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A 

– Cemat, igualmente qualificada, alegando que é usuário dos serviços da 

requerida há vários anos e que a sua média de consumo era de 300 Khw, 

mas no mês 11/2016 houve o registro de consumo de 574 Khw, que não 

pode ser aceito, ocasionando inclusive a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica. Requer, liminarmente, seja restabelecido o fornecimento 

de energia na sua Unidade Consumidora e que a requerida se abstenha de 

incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes. No mérito, requer seja 

declarada nula a fatura de 11/2016, determinando a emissão de uma nova 

fatura em substituição, dentro da média de consumo, condenando a ré ao 

pagamento de danos morais correspondente a vinte salários mínimos, além 

de honorários de sucumbência. Com a inicial vieram os documentos que a 

parte entendeu serem necessários. Foi deferida a medida pleiteada, 

determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e 

que a ré se abstivesse de inscrever o nome do autor no cadastro de 

inadimplentes; determinada a inversão do ônus da prova, designada 

audiência de conciliação e concedidos os benefícios da justiça gratuita (Id. 

9141100). A audiência de conciliação foi realizada, restando infrutífera (Id. 

9928220). A requerida afirma, na contestação que os débitos impugnados 

são exigíveis e que não foram encontradas irregularidades nas 

instalações elétricas, capazes de alterar de maneira injustificada a 

aferição do consumo de energia elétrica, demonstrando que os valores 

cobrados foram efetivamente consumidos, inclusive confirmadas as 
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leituras, presumindo-se a regularidade, em razão de ausência de indícios 

substanciais em contrário. Aduz que foi aprovada pela ANEEL uma 

revisão tarifária extraordinária, autorizando um aumento extra nas contas 

de energia elétrica de toda a população brasileira, que é previsível a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, inexistindo danos morais, 

pugnando pela improcedência dos pedidos e, em pedido alternativo, seja a 

indenização fixada com razoabilidade e proporcionalidade. A impugnação 

à contestação veio aos autos (Id. 10512131). As partes foram intimadas a 

especificarem as provas a produzir (Id. 11507927), tendo a parte 

requerida pugnando pelo julgamento antecipado da lide (Id. 11630547), 

decorrendo o prazo para manifestação da parte autora, conforme 

certificado (Id. 12340945). É o relatório. Decido. Trata-se de processo com 

menor complexidade, pelo que passo a julgá-lo. O feito comporta o 

julgamento nos estado em que se encontra, pois há nos autos elementos 

de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se 

que a causa tenha seu desfecho postergado. A respeito do tema, o 

Superior Tribunal de Justiça orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do 

CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). É 

importante registrar a incidência do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) ao caso em concreto, dada a configuração da requerida como 

fornecedora de serviços e a parte autora como destinatária final desses 

serviços (Teoria Finalista). Eis os conceitos sobre consumidor e 

fornecedor, dados pelo próprio CDC: “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.”. 

“Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final.” Não bastasse a evidência dos 

critérios objetivos dispostos em Lei para se reconhecer a relação de 

consumo protegida pelo CDC, também se assenta a vulnerabilidade da 

parte autora frente à ré na relação ora retratada, mensurável através do 

próprio caso em concreto, que permite concluir tratar-se de um estado do 

sujeito mais fraco. Com isso, faz com que imprima validade e eficácia ao 

princípio da igualdade (art. 5º, caput, CF/88), já que, sendo o consumidor 

reconhecidamente a parte vulnerável nas relações de consumo (art. 4º, I, 

CDC), isso vai acarretar a necessidade de correção jurídica para minimizar 

a disparidade entre os sujeitos dessas relações (consumidor e 

fornecedor), tratando os desiguais desigualmente na medida de suas 

desigualdades. A discussão trazida para este processo decorre da 

cobrança da fatura de energia elétrica 11/2016 (Id. 8160791), que o autor 

alega ser abusiva e muito embora tenha a requerida afirmado inexistir 

irregularidade no aparelho medidor, verifica-se discrepância entre o valor 

da fatura contestada e os meses de novembro de 2015 a julho de 2016 

(Id. 8160791). Incidindo sobre o caso as normas de proteção ao 

consumidor, mais especificamente a disposta no art. 6º, VIII, do CDC, que 

dispõe sobre a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência, 

cabe à concessionária de serviços públicos a comprovação do efetivo 

consumo pelo autor, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da 

concessionária, a justificar o alegado. É inegável que não compete à 

concessionária de serviço público investigar e provar o consumo 

extraordinário de energia elétrica do cliente, mas produzir prova de 

ausência de erro de leitura e que o medidor de energia não apresenta 

nenhum vício, o que deveria ser feito por meio de perícia e não foi 

realizada. Desse modo, cabia a requerida o ônus da prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, nos 

termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se 

desincumbiu, já que não se verifica a existência de laudo pericial apto a 

determinar a cobrança do valor das faturas questionadas, até porque a 

parte ré ao ser intimada a especificar as provas a produzir, pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. Ademais, a ficha cadastral e histórico de 

contas, trazidas pela requerida, por se tratarem de documentos 

produzidos unilateralmente, não são suficientes a demonstrar o real 

consumo pelo requerente, como pretendido pela concessionária de 

serviços públicos. O autor, a parte mais vulnerável na relação contratual, 

não pode arcar com ônus de leituras díspares e irregulares, pois cabe a ré 

prestar o serviço de forma eficiente. Todavia, tenho que não é o caso de 

declarar nula a fatura, conforme pleiteado, vez que não se pode negar 

que houve consumo por parte da autora. Contudo, diante da 

impossibilidade de se apurar qual o consumo real da unidade consumidora 

da parte autora, entendo necessária a revisão do consumo de energia 

elétrica do mês 11/2016 pela média dos últimos doze meses de 

faturamento. A propósito: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 

COBRANÇA EXCESSIVA EM UM ÚNICO MÊS. INEXISTÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE 

REALMENTE AUMENTO DE CONSUMO. PAGAMENTO PELA MÉDIA DOS 

SEIS MESES SUBSEQUENTES AO CONSUMO NORMALIZADO, 

CONSIDERANDO QUE AQUELA EM QUE HOUVE COBRANÇA INDEVIDA 

ERA A PRIMEIRA FATURA APÓS A LIGAÇÃO. DEMAIS PEDIDOS 

RECURSAIS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 

1.010 DO CPC. Concessionária prestadora do serviço que não se 

desincumbe de comprovar razão do consumo excessivo de energia 

elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado, o qual foi 

reduzido para a normalidade dois meses após a irregularidade não 

constatada pela demandada, sem que nada tenha sido alterado na unidade 

consumidora. Incumbência da ré por se tratar de relação de consumo. 

Razões recursais dissociadas da sentença equivale à ausência da 

apresentação de fundamentos de fato e de direito do inconformismo da 

parte. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 

1.010, incs. II e III). Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida 

provido. (TJ-SP 10335002120168260506 SP 1033500- 21.2016.8.26.0506, 

Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 31/07/2018, 35ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2018)”. Quanto ao pedido de 

danos morais, é incontroverso o corte de energia elétrica, em razão de 

débito discutido em Juízo e considerado abusivo, o que viola o patrimônio 

moral do autor e com certeza lhe ocasionou sofrimento e lesão à sua 

honra, caracterizando o dano in re ipsa, o qual se presume, prescindindo 

de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. No tocante ao valor da 

condenação, é sabido que, na quantificação da indenização por dano 

moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao 

caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano 

extrapatrimonial. Assim, impõe-se que o magistrado atente às condições 

do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à 

intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do 

agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao 

patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos 

suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima. No 

caso em análise, demonstrada a abusividade do ato praticado pela 

demandada, e levando em conta as condições econômicas e sociais do 

ofendido, a gravidade potencial da falta cometida, o caráter coercitivo e 

pedagógico da indenização e por entender que a reparação não pode 

servir de causa a enriquecimento injustificado, impõe-se a fixação de R$ 

3.000,00 (três mil reais), que se revela condizente com as peculiaridades 

do caso. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Ordinária Com Pedido de Tutela Antecipada promovida por Daniel do 

Bomdespacho da Cruz em desfavor de Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A - CEMAT, para confirmar a liminar deferida e determinar a revisão do 

consumo de energia elétrica do mês 11/2016, pela média dos últimos doze 

meses de faturamento. Condeno a requerida a indenizar os danos morais 

experimentados pela autora que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 

Condeno a requerida ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 20% da condenação, com 

base no artigo 85, § 2 do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011213-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIZIO DE SIQUERA (AUTOR(A))

UBENIS PEREIRA JARA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1011213-50.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Por Danos Morais 

Decorrente de Falha na Prestação de Serviços Com Pedido de Tutela de 

Urgência promovida por Valmizio de Siqueira em desfavor de Banco Itaú 

S/A. As partes noticiaram (Id. 15132039) 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. Expeça-se alvará para levantamento de quantia depositada em 

juízo. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 01 e outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012548-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DE PADUA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Paulo Sérgio de Padua 

Guimarães em desfavor de Claro S/A. Citado, o requerido apresentou 

contestação conforme ID 9845300, suscitando, em sede de preliminar a 

falta de interesse de agir, incompetência do juízo, e a prescrição. 

Impugnação à contestação conforme ID 10969523. Passo a sanear o feito. 

É cediço que a prescrição se encontra intimamente ligada à necessidade 

de preservação da segurança jurídica, como ensina Carlos Roberto 

Gonçalves, vejamos: “O instituto da prescrição é necessário para que haja 

tranquilidade na ordem jurídica, pela consolidação de todos os direitos 

Dispensa a infinita conservação de todos os recibos de quitação, bem 

como o exame dos títulos do alienante e de todos os seus 

sucessores,sem limite no tempo. Segundo Cunha Gonçalves, a prescrição 

é indispensável à estabilidade e consolidação de todos os direitos. Sem 

ela, nada seria permanente; o proprietário jamais estaria seguro de seus 

direitos, e o devedor, livre de pagar duas vezes a mesma dívida.” (Direito 

Civil Esquematizado, Ed. Saraiva, 2011, pág. 391). Nesse contexto, são 

requisitos indispensáveis para o reconhecimento da prescrição: a 

existência de um direito exercitável; a violação desse direito; a ciência da 

violação do direito; a inércia do titular do direito; o decurso do prazo 

previsto em lei e a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou 

suspensiva do prazo. No caso em tela, o prazo prescricional é de 3 (três) 

anos, conforme art. 206, § 3º, V, do CC, vejamos: “Art. 206. Prescreve: 

[...] §3º. Em 3 (três) anos: [...] V - a pretensão de reparação civil;” No caso 

dos autos, observa-se que a dívida foi anotada em 19/10/2012, estando 

prescrita. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, II do Código de 

Processo Civil, acolho a prejudicial de mérito alegada pelos requeridos e 

JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Paulo Sérgio de Padua Guimarães em desfavor de Claro S/A. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Todavia, por ser 

beneficiário da assistência judiciária, e diante do ônus da sucumbência 

que lhe foi imposto, se dentro de 5 (cinco) anos, a contar desta decisão o 

assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita, 

nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. P. R. I. C.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976528 Nr: 12413-17.2015.811.0041

 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: ADEMAR ANTONIO CHAVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985347 Nr: 16459-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA OLIVEIRA PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da data para 

realização da perícia, que foi designada para o dia 12/11/2018, das 09h às 

12h e das 13h às 17h30min, na residência dos autos: Rua Quatro e 

Janeiro, nº 356, Jardim Leblon I, Cuiabá-MT, 78.060-084, que será 

efetuada pela empresa Real Brasil, 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.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001885 Nr: 24221-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL APARECIDO ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 e item 1232 da 

CNGC, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação 

das partes bem como seus assistentes técnicos, para no prazo de 15 dias 

(quinze) apresentarem quesitos a serem respondidos pelo perito.

Márcia G. Marinho - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992007 Nr: 19457-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO EMILIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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CANO - OAB:8506-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. 132/139 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1156743 Nr: 34599-97.2016.811.0041

 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: ALESSANDRA VIEIRA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1020338 Nr: 32102-47.2015.811.0041

 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: ARAIDES FIGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARCIA FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:17.563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

DE CITAÇÃO juntado aos autos.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038567-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO (ADVOGADO(A))

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038567-84.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Gran 

Express Transportes e Turismo Ltda – Epp ajuizou Ação de Revisão 

Contratual com Pedido de Tutela Antecipada em face de HSBC 

Administradora de Consórcios Ltda. Afirma a requerente que possui 

contratos com o requerido, aduzindo o adimplemento substancial destes. 

Pleiteia ainda seja autorizada a consignação em juízo dos valores que 

entende devido. Entretanto, analisando a inicial, a requerente não elencou 

em seus pedidos as irregularidades contratuais que pretende revisar, 

tampouco os fundamentou. Evidente que, pela abrangência do pedido, não 

há como acomodá-los nos limites da ação revisional. Ademais, não trouxe 

qualquer documento junto à sua petição inicial. Intime-se, pois, a 

requerente para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ajustando-a ao que preceituam os incisos III, IV e VI do art. 319 do CPC, 

art. 321 e §2º do art. 330, todos do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de setembro de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario Em Substituicao Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000484-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS PEREIRA DE MORAES (EXECUTADO)

GENERINO VAGNER FILHO (EXECUTADO)

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO (ADVOGADO(A))

MPM PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar a diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para 

cumprimento de mandado nos seguintes endereços: "MPM PRODUÇÕES E 

EVENTOS EIRELI – ME (VARGAS BAR) – Rua Oriente Tenuta, n. 390-A, 

Bairro: Consil, CEP: 78.048-450 (Joven Pan – Programa Caldeirão do 

Bruxo), Telefone: 9.9977-1482/3.682-2525/3.634-0290,representada por 

seu sócio proprietário MESSIAS PEREIRA DE MORAES, “Vulgo Messias 

Bruxo”. MESSIAS PEREIRA DE MORAES – “Vulgo Messias Bruxo” – Rua 

Oriente Tenuta, n. 390-A, Bairro: Consil, CEP: 78.048-450, (Joven Pan – 

P r o g r a m a  C a l d e i r ã o  d o  B r u x o )  –  T e l e f o n e s : 

9.977-1482/3.682-2525/3.634-0290; GENERINO VAGNER FILHO – Rua 

Campo Grande, nº. 213, bairro: Centro, Cuiabá/MT – 78.005-360. 

Ressalta-se que no sistema PROJUD consta no Processo n. 

0023439-40.2012.811.0001, mov. 1, comprovante de residência em nome 

desse Executado recebido no endereço supra mencionado);" Provimento 

nº 14/2016 – CGJ: 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, 29 de setembro de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019452-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI (ADVOGADO(A))

VICTOR MARTINS SANTOS (ADVOGADO(A))

CREDIANE NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Instituição Financeira para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação Cível interposto pela 

Requerida. CUIABÁ - MT, 29 de setembro de 2018 DEIVISON FIGUEIREDO 

PINTEL Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009959-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LAITANO NOGUEIRA (RÉU)

JOAO AMERICO ALVES MARTINS (RÉU)

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AGROGENES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - 

ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder aos Embargos Monitórios, nos termos do artigo 

702, § 5º, do CPC/2015, bem como, no mesmo prazo, manifestar-se 

acerca do comprovante de aviso de recebimento de Id. 15368581, visando 

a efetiva citação do terceiro Requerido Ronaldo Laitano Nogueira. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2018 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000199-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA FUJIMURA VIEGAS (EXECUTADO)

VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico e 

dou fé que da análise dos autos verifica-se que os Requeridos, ora 

Executados, foram citados, todavia, não apresentaram defesa técnica, 

portanto, revéis. Inobstante a decisão datada de 15.06.2018, Id. 13684002, 

determine "intimo os executados Viegas e Viegas Trevisan Ltda – Me e 

Celia Fujimura Viegas, por meio de seus patronos (DJE)", constata-se nos 

autos eletrônicos que os Requeridos/Executados não possuem patronos 

cadastrados no PJe. Assim, procede-se a intimação do Exequente para 

manifestar-se nestes autos visando a intimação dos Executados e 

satisfação do seu crédito. Cuiabá-MT,29 de setembro de 2018 SEDE DO 1ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: SECRETARIA (65)3648-6315 / GABINETE 

(65)3648-6314 / 6313 / 6312

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015971-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENKA GATTAS PACHE FRITZ (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1015971-09.2017.8.11.0041 – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Aos 26 

de setembro de 2018, às 14h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza e o advogado da instituição 

financeira acompanhado de preposto. Aberta à audiência constato pela 

certidão do Sr. Meirinho que a requerida não foi localizada na RUA 

PROJETADA, em face da existência de diversas ruas com o mesmo nome. 

Diante desses fatos redesigno a audiência para o dia 06/02/2019 as 

15:30, devendo a requerida ser intimada via A.R. na RUA 304, ALAMEDA 

1 em PALMAS/TO. Em caso de sua não localização neste endereço, 

deverá a mesma ser citada via edital com prazo de 20 dias nos termos do 

art. 257, II do CPC, com publicação somente no DJE. Sai o banco 

devidamente intimado para no prazo de 5 dias declinar a existência de 

outro endereço da ré em seus arquivos e em havendo expeça-se carta 

para citação para a audiência. Concedo a instituição financeira o prazo de 

5 dias para juntada de substabelecimento. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo 

Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito Leomar Borges Guimarães Paola Mello 

Santos Guimarães Advogado da Instituição Financeira Preposto da 

Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011966-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVESTRE (RÉU)

DONIZETI SILVESTRE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1011966-41.2017.8.11.0041 – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Aos 26 

de setembro de 2018, às 14h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza e a advogada da instituição 

financeira acompanhada de preposto. Aberta à audiência, constato que os 

requeridos não foram localizados pelo Sr. Meirinho, razão pela qual 

procedeu-se a pesquisa via INJOFUD quanto a Donizete Silvestre, visto 

que Claudia Maria não tem CPF no caderno processual. Diante da 

informação da DRF redesigno a audiência para o dia 06/02/2019 as 16:00, 

citando os devedores via correio com A.R. na “RUA GUAICURUS, Nº 172, 

VILA MATARAZO em LONDRINA/PR, CEP: 86026-640”, saindo o banco 

devidamente intimado da nova data. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo 

Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito Luciana Costa Pereira Erick Lesko Bismark de Moura 

Advogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1029452-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029452-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VALERIANO CORREA 

DE MORAES RÉU: BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. Vistos etc... 

Proceda-se a alteração da classe processual, haja vista tratar-se de ação 

revisional. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no 

item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO 

ao requerente os benefícios da justiça gratuita. É sabido que a conciliação, 

a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem 

ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, 

o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação 

quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as 

partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 17h00, fazendo-se na carta 

constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 
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atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1295551 Nr: 6890-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROQUE FRAPORTI, EDIMILZA MARIA DE AQUINO 

FRAPORTI, FRANCISNELE MARIA AQUINO FRAPORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução apresentado pela Defensoria Pública, 

como curadora especial da parte ré/embargante, citada via edital.

Procedo a anotação do causídico da instituição financeira e intimo o Banco 

ora 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 parte embargante, mediante vista dos autos à Defensoria, para 

manifestação no mesmo prazo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 857822 Nr: 60051-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAPORT & MENEGUETTI LTDA, JOSE ROQUE 

FRAPORTI, JONATAS DOS SANTOS TOMÁZ, EDIMILZA MARIA DE 

AQUINO FRAPORTI, FRANCISNELE MARIA AQUINO FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOURENÇO 

MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - OAB:20.108B/MT, DEFENSOR 

PUBLICO - OAB:, GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:20906/O, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853/O

 Vistos etc.

Faço constar que, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens da parte 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.

Considerando que os Embargos à Execução em apenso não possuem 

efeito suspensivo, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).

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.: 1300571 Nr: 8636-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,os Embargos se encontrava em lugar incerto, já que não localizada no 

principal.Assim, de todos os ângulos possíveis, não se vislumbra a 

possibilidade de se manejar Embargos à Execução, para o fim colimado na 

inicial, quando o legislador já fixou no artigo 854 do CPC/2015, o 

p r o c e d i m e n t o  a d e q u a d o  p a r a  l i b e r a ç ã o  d e  v a l o r 

arrestado/penhorado.Outrossim, não há de se falar em ilegalidade de 

arresto on line, conforme jurisprudência dominante.AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - NULIDADE DA CITAÇÃO - NÃO IMPORTA 

NECESSARIAMENTE A NULIDADE DA PENHORA - MEDIDA DE ARRESTO - 

POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É 

possível a realização de procedimentos que visem bloquear o patrimônio 

do devedor antes mesmo da realização de sua citação. O arresto prévio 

ou pré-penhora, visa assegurar a efetivação de futura penhora na 

execução por título extrajudicial, no caso de o executado não ter sido 

encontrado para ser citado, hipótese em que é ele cabível inclusive na 

modalidade on line, por aplicação dos dispostos na legislação processual. 

(AI 31120/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 14/06/2016)Considerando que no caso dos autos não 

houve a obediência ao disposto no artigo 854 do CPC, outra solução não 

resta senão a extinção do feito.Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTO estes autos de Embargos à 

Execução, apresentados por TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO em 

face de AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT 

FOMENTO o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso IV do Código 

de Processo Civil.Por fim, em nome do princípio da efetividade, junto cópia 

do pedido na execução para regular apreciação como preceitua o artigo 

854 do CPC/2015.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, proceda-se 

à juntada de cópia dessa sentença e da petição constante da capa dos 

autos ao feito em apenso. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 862750 Nr: 3837-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos, etc.

O exequente pugnou às fls. 71 pelo arresto/penhora on line, através do 

sistema BACENJUD nas contas bancárias da executada, no montante de 

R$5.056,50, sem atualizar o valor da causa, contudo, localizou-se apenas 

o valor de R$780,56 – fls. 78.

Em seguida, a executada, assistida pela Defensoria Pública compareceu 

se deu por citada às fls.91 e, apresentou os embargos à execução 

requerendo o desbloqueio da verba indisponibilizada em sua conta 

poupança, dando azo a sentença extintiva, cuja cópia segue.

Outrossim, deixo de intimar a exequente, quanto aos termos do apenso, 

cuja cópia será juntada a este caderno processual, tendo em vista que o 

montante encontrado, além de se enquadrar no artigo 836 do CPC, foi 

levado à efeito na conta poupança da executada que trouxe os 

extratos/documentos que comprovam o alegado (autos em apenso).

De fato, compulsando analiticamente àquele, constata-se que assiste 

razão à executada, haja vista que, de acordo com os documentos 

colacionados, a conta bancária em que foram realizados os bloqueios é 

Poupança.

 Deste modo, tem por finalidade o artigo 833 (antigo 649 CPC/73), incisos 

IV e X, do Código de Processo Civil/2015, preservar a quantia mantida em 

depósito na modalidade poupança até o limite estabelecido de 40 salários 

mínimos, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia e familiar.

Portanto, procedo incontinenti a desconstituição da penhora (extrato em 

anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que, no prazo de 15 dias, indique 

bens do executado passíveis de serem penhorados e/ou requeira o que 
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entender de direito, sob pena de extinção por manifesta falta de interesse.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o credor pessoalmente via 

correio com o A.R para manifestação, sob a mesma admoestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1098842 Nr: 10109-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA CARVALHO CASTRO - ME , NICOLA 

CARVALHO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Vê-se dos autos que os executados foram devidamente citados às fls. 73, 

na ação monitória, após o que, com a interlocutória de fls.75, passa a 

ação ter o trâmite como cumprimento de sentença, não sendo o devedor 

localizado para intimação nos moldes do artigo 523 do CPC.

Assim, defiro parcialmente o pedido de fls.105, com fito de intimar o 

devedor via AR, para pagamento do débito sob pena de aplicação da multa 

do artigo supra mencionado, via correio, (visto não mais se falar em 

citação).

Por fim, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da credora.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo a exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a 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.: 801386 Nr: 7817-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALLUZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA - ME, MARILUCI KRAESKI URIARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCOS ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9623

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, ante a juntada do documento de fls. 129 proceda-se a 

alteração do polo ativo da ação, passando a constar IRRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.

Tratam-se os autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

IRRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

S/A em face de SALLUZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME e 

MARILUCI KRAESKI URIARTE, todos qualificados nos autos em referência.

Verifica-se na petição de fls. 130/132 que as partes entabularam acordo 

para quitação integral do débito, por meio de boleto com vencimento em 

21/05/2018, cuja avença foi protocolada em 30/05/2018, evidenciando, 

seu cumprimento, posto que protocolado pelo Banco, após o vencimento, 

pleiteando, desta feita, pela extinção do feito.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por Irresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A em face de Salluz Engenharia e Construções Ltda ME e 

Mariluci Kraeski Uriarte, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 116422 Nr: 5825-14.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MORI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12.473-A/MS, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ E. S. BRANDOLINI - 

OAB:6746

 Vistos etc...

Inicialmente, tenho que o BB tem por norma a concessão de procuração 

sem substabelecimento e/ou revogação dos poderes ao causídico 

anterior, como preceitua a lei, assim, a anotação dos advogados sempre 

será mantida, posto, que não cabe ao juiz atuar no lugar do outorgante.

Indefiro o pleito de expedição de ofício ao Detran/MT para informar 

endereço no qual o veículo de fls. 149 se encontra, haja vista que este 

possui restrição, decorrente de alienação, portanto, caso assim entenda, 

proceda a anotação premonitória, posto que não cabe penhora sobre 

direito, no qual o devedor tem somente a posse.

Assim, depreende-se dos autos que foram esgotadas as diligências 

realizadas tanto pelo exequente, quanto por este Juízo Especializado 

visando à localização de bens passíveis de serem penhorados em nome 

do executado, as quais restaram inexitosas, assim, dispõe o artigo 921 

CPC:

“ Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)

Posto isso, defiro o pleito de fls. 154 e SUSPENDO o presente feito, nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 1º do referido 

artigo).

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO 

EXECUTADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1096835 Nr: 9229-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 64 vislumbra-se 

que não foi apontada nenhuma irregularidade na formação do presente 

feito, devendo este, portanto, ter regular prosseguimento.

Considerando que no caso de veículo a penhora se dá via Renajud, ao 

assim proceder, constatou-se que os mesmos se encontram em nome de 

terceiros, portanto, indefiro o pleito de fls. 52, jutando nesta oportunidade 

a pesquisa negativa no CPF do devedor.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 
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passíveis de serem penhorados ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 448605 Nr: 22033-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL FOTO LTDA, VALTER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5.171/MT

 Vistos etc...

Depreende-se dos autos que foram esgotadas as diligências realizadas 

tanto pelo exequente, quanto por este Juízo Especializado visando à 

localização de bens passíveis de serem penhorados em nome da 

executada, as quais restaram inexitosas, assim, dispõe o artigo 921 CPC:

“ Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)

Posto isso, defiro o pleito de fls. 83 e SUSPENDO o presente feito, nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 1º do referido 

artigo).

Sem prejuízo, 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 DA 

EXECUTADA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 988289 Nr: 17787-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2M GUINCHOS E SERVIÇOS LTDA, MARCELO 

ELIAS MARRAFAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 51 e, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias 

acostar aos autos o cálculo atualizado da dívida, de acordo com o v. 

Acórdão de fls. 52/68, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.

Transcorrido, 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.: 832702 Nr: 38279-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VIEGAS FERREIRA MENDES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR SOUZA PEREIRA - 

OAB:21.582-O

 Vistos etc...

Depreende-se dos autos que foram esgotadas as diligências realizadas 

tanto pelo exequente, quanto por este Juízo Especializado visando à 

localização de bens passíveis de serem penhorados em nome do 

executado, as quais restaram inexitosas, assim, dispõe o artigo 921 CPC:

“ Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)

Posto isso, defiro o pleito de fls. 128 e SUSPENDO o presente feito, nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 1º do referido 

artigo).

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO 

EXECUTADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 726317 Nr: 22100-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A.(BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEZES ORMOND E CIA LTDA ME, NIVALDA 

MENEZES ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447- SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desta feita, ante a inexistência de indícios de ocultação ou dilapidação 

patrimonial por parte das executadas e por tudo que dos autos consta, 

sobejou clarividente que o requerimento formulado pelo exequente às fls. 

135/136 não merece prosperar, razão pela qual o INDEFIRO.Além disso, 

indefiro o requerimento de inserção do nome das executadas no rol “dos 

maus pagadores”, ante a inexistência de comprovação que tal 

procedimento não foi realizado pelo credor.Desta feita, considerando que 

foram esgotadas as diligências realizadas tanto pelo exequente, quanto 

por este Juízo Especializado visando à localização de bens passíveis de 

serem penhorados em nome das executadas, as quais restaram 

inexitosas, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, 

inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, 

INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DAS EXECUTADAS.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 445129 Nr: 19864-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MORAES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:1892-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de depósito em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em face de WESLEY MORAES DE FONSECA.

Às fls. 103 pleiteia a credora pelo bloqueio de numerários do devedor até 
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o limite do débito, contudo, não acostou aos autos a planilha atualizada do 

débito, protestando pela intimação do devedor via DJE, quando este é 

revel e assistido por Curador Especial.

Desta feita, intimo o credor para, no prazo de 15 dias acostar aos autos 

planilha atualizada do débito, sob pena de arquivamento do feito.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, tratando-se de 

direito disponível, arquive-se a presente ação com as anotações e baixas 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 710880 Nr: 3873-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIBERTO CATARINO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.877-A/MT, FLAVIANO BELINATI GARCIA PEREZ - OAB:24.102 - 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, cumpra-se o primeiro parágrafo da decisão 

de fls. 78.Considerando a citação editalícia do executado, nomeio como 

curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser 

intimado pessoalmente para os devidos fins, nos termos do artigo 72, 

inciso II, do CPC.Ademais, às fls. 94 o exequente pugnou pela realização 

de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do 

executado(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou inexitoso.Ademais, apesar de não ser um múnus do 

Poder Judiciário a perquirição de bens do devedor passíveis de serem 

penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis 

de serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto ao sítio da ANOREG (extrato em anexo).Outrossim, procedo, ainda, 

pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de 

renda e bens do executado(...)Com efeito, intimo o exequente para se 

manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo e, 

não havendo manifestação do exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, após a manifestação da douta Defensoria Pública, 

suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC 

e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em caso de suspensão, 

INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO EXECUTADO.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 942732 Nr: 56208-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

SERV. PODER LEGISLATIVO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. N. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA MELISSA ALVES LIRA 

RANGEL - OAB:10144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em primeiro lugar, ante a manifestação da Cooperativa de fls. 106, intimo o 

exequente para que traga aos autos a planilha atualizada de débito e as 

matrículas atualizadas dos imóveis que possui interesse na penhora com 

as devidas anotações nos termos do art. 828 do CPC/2015, no prazo de 

15 dias.

Após, com ou sem a juntada da(s) matrícula(s) atualizadas(s), venham-me 

os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 707813 Nr: 1260-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVO TECNOLOGIA DIGITAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI 

- OAB:12163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 Procedo a transcrição do despacho manuscrito de fls. 244: "J. Intimem-se 

as partes para recolherem os honorários periciais como decidido 50% 

cada.". Desta forma, procedo a intimação das partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovarem, CADA UM, o pagamento de R$ 2.100,00 (dois 

mil e cem reais) referente ao valor de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1052028 Nr: 47422-40.2015.811.0041

 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: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FERNANDO VARGAS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GOULART 

JUNIOR - OAB:24383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para , no prazo de 05 (cinco)dias, manifesta-se 

acerca do A.R de fls. 64. dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 787979 Nr: 41913-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIZIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento da guia de desarquivamento dos autos, sob pena de retorno 

do caderno processual a Central de Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738637 Nr: 35221-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR BELO DE MORAES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCRED S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER BRASIL 

S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CARLOS EDUARDO 

PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327.026/SP, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244.223/SP

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se quanto o documentos de fls. 434/439, bem como, quanto ao 

não pagamento dos bancos, Bancred e Cetelem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 739581 Nr: 36241-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRENOMAT DRENAGEM E IRRIGAÇÃO MATO 

GROSSO LTDA, EVANDRO VIERO TREVISAN, CLAUDIA MARTINEZ 

TREVISAN, LUIZ VIEIRO TREVISAN, MARA LÚCIA CARDOZO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

SERVIO TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.911/MT

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, pronuncio a prescrição 

intercorrente da pretensão executória e, em consequência, JULGO 

EXTINTA esta Ação de Execução ajuizada por Banco do Brasil S/A em 

face de Drenomat Drenagem e Irrigação Mato Grosso Ltda, Evandro Viero 

Trevisan, Claudia Martinez Trevisan, Luiz Viero Trevisan e Mara Lúcia 

Cardoso Trevisan, com fulcro no art. 487, II do CPC.Condeno o exequente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa.Transitada em julgado, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 383712 Nr: 19348-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR, GERALDO 

MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL ABN AMRO BANK S.A., 

BETACRED ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON PEDROZA DE REZENDE - 

OAB:2924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13.604-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MS 

7161

 ,Desta feita, ante a inexistência de indícios de ocultação ou dilapidação 

patrimonial por parte dos executados e por tudo que dos autos consta, 

sobejou clarividente que o requerimento formulado pelo exequente às fls. 

239 não merece prosperar, razão pela qual o INDEFIRO.Além disso, 

indefiro o requerimento de inserção do nome dos executados no rol “dos 

maus pagadores”, ante a inexistência de comprovação que tal 

procedimento não foi realizado pelo credor.Deixo de proceder a anotação 

do advogado Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti no sistema Apolo, haja 

vista a inexistência de procuração a ser favor.Desta feita, ante a 

inexistência de bens passíveis de penhora e, tratando-se de direito 

disponível, arquive-se a presente ação com as anotações e baixas 

devidas.Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

DEVEDORES.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 99984 Nr: 14291-31.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISARDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Vistos etc...

 Tratam-se os autos de ação de rescisão contratual em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por SUDAMERIS ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A em face de LISARDO FERNANDES.

Considerando que todas as pesquisas de bens disponíveis ao Juízo foram 

realizadas, e que o credor devidamente intimado deixou de se manifestar, 

por tratar-se de direito disponível, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 765007 Nr: 17685-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANY FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DOS SANTOS LIMA 

- OAB:18.087/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 1039486/2018 de 19/09/2018).

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

Tendo em vista o requerimento da requerida Irany de fls. 412 e o contido 

na petição supra mencionada firmada pelo Banco, proceda o Sr. Gestor 

conforme o disposto no Of. Circ. n.294/2018 JUSCONVÊNIO, 

PROMOVENDO À BAIXA quanto a restrição a venda e anotação de 

alienação fiduciária em favor de Banco Volkswagen S/A – prontuário do 

veículos de placa NTY-5910, caso ainda não esteja em funcionamento, 

EXPEÇA-SE ofício ao Detran/MT - Setor SNG – Sistema Nacional de 

Gravame, para esse fim.

Quanto aos valores depositados (extrato em anexo), tenho que este já foi 

deferido e não expedido por falha no sistema, quando ao CPF do 

causídico, portanto, tem-se por esgotados os recursos quanto sua 

expedição, conforme dispõe o Provimento nº 68/2018 – CNJ, desta feita, 

procedo-o.

Por fim, JULGO e DECLARO EXTINTA a presente ação em fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 924 do CPC/2015.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1213234 Nr: 9391-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO JOÃO BUSNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6.203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, RECEBO a emenda à inicia quanto ao pagamento das 

custas (fls. 131/134).

Ademais, apesar dos argumentos de fls.110/123, na qual pretende a 

extinção do feito em face do furto do veículo, tenho, que tal matéria será 

melhor analisada quando da sentença, não sendo o caso de aplicação 

imediata, sem a formação do contraditório, diante da inadimplência 

confessada.

Ademais, termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Outrossim, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 321328 Nr: 23056-15.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PEREIRA SANTANA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Considerando-se as manifestações de fls. 125/127 e 131/134 remetam-se 

os autos à contadoria do Juízo com o fito aferir o débito/crédito em favor 

do Banco nos termos da sentença de fls. 115.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 dias, consignando, que a Defensoria deverá ser intimada 

pessoalmente.

Após, retornem-me os autos conclusos para realização de bloqueio 

on-line, se for o caso –fls. 132vº.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1089577 Nr: 6029-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENALDO MARCAL DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por Renaldo Marçal de Jesus em face 

de Banco Itaucard S/A.

A sentença de fls. 80/84 JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação 

de Busca e Apreensão movida por BANCO ITAUCARD S/A em face de 

RENALDO MARÇAL DE JESUS, ante o direito do autor ao recebimento do 

valor remanescente à quitação do contrato, decorrente da mora do réu, 

competindo no entanto à devolução do bem ao requerido, pelo seu 

equivalente em dinheiro, conforme apurado pela Tabela Fipe na data da 

publicação do acórdão prolatado no RAI n. 154031/2016, mediante o 

desconto das parcelas remanescentes à integral quitação do contrato, 

sobre as quais deve incidir apenas a correção monetária computada do 

vencimento de cada parcela. Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, 

determinou o rateamento das custas processuais e fixou os honorários 

advocatícios à cada parte em 10% do valor atualizado da causa, contudo 

suspendo-a pelo prazo de cinco anos, quanto ao réu, em razão da 

concessão das benesses da assistência judiciária.

A instituição financeira apelou da sentença, contudo o E. Tribunal de 

Justiça negou provimento ao recurso.

Às fls. 175/179 Renaldo pugnou pelo cumprimento da sentença, com envio 

dos autos à contadoria do Juízo para elaboração do cálculo de acordo 

com a sentença prolatada nos autos.

Desta feita, encaminhe-se os autos à contadoria do Juízo.

Empós, com a juntada do cálculo, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 dias.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 836692 Nr: 41630-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE 

DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE A. R. DOS SANTOS - ME, SOLANGE 

APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO WAGNER RODRIGUES 

DOS SANTOS, KÁTIA CONCEIÇÃO DA CRUZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8.085/MT, LUCIANO RODRIGUES DANTAS - OAB:8085, 

LUCIANO RODRIGUES DANTAS - OAB:8085/MT, LUIZ DA PENHA 

CORRÊA - OAB:8119, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JR - OAB:7.215

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto aos Embargos Monitórios de fls. 406/412.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 929328 Nr: 48901-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALAÍDE DE MIRANDA SCHURIG, 

ALACIR DE MIRANDA SCHURIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 940341 Nr: 54757-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEC AGRO SOLUCAO AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora comprovar o 

pagamento de custas e taxas judiciárias referentes à distribuição a Carta 

Precatória de fls. 104. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB 

que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado o 

abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, comprovando o pagamento das custas e taxas judiciárias referentes 

à distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, 

eventuais valores cobrados quando a Comarca Deprecada não possuir 

Cartório Distribuidor Oficial, bem como, valores referentes ao cumprimento 

de mandado pelo oficial de justiça na Comarca Deprecada, atos estes a 

serem diligenciados pelo autor na Comarca Deprecada, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015. Informo que tais 

providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca Deprecada via 

Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) que 

determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 5256 Nr: 5700-85.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADEADO ZOOTECNICA LTDA, PAULO DE 

TARSO DOS SANTOS MARTINS, MARLENE RENK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, 

Maria Beatriz Theodoro Gomes - OAB:2853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR RODRIGUES 

BARBOSA FILHO - OAB:21642/O

 ...Feitas essas considerações, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade 

aventada.No mais, em que pese a irresignação da parte ré, o fato de ser 

automóvel um bem de suma importância à família, como consabido, tal fato, 

por si só, não possui o condão de liberar o gravame levado a efeito.De tal 

sorte, considerando a manifesta concordância do credor quanto a 

penhora de fls. 268, expeça-se mandado de remoção do bem, competindo 

a instituição financeira apresentar o cálculo de atualização do débito, 

abatido o montante de fls. 272.Intimo o Banco, via publicação desta 

determinação, para no prazo de 15 dias declinar o endereço para o 

cumprimento do mandado, bem assim apresentar o respectivo depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:"Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária.§ 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas."Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 729806 Nr: 25828-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA SERRA COMERCIO E 

REPRESENTAÇOES LTDA, DARCI WYCHOSKI

 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: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em 

face de NOVA SERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e DARCI 

WYCHOSKI, todos qualificados nos autos em referência, com penhora de 

bem imóvel às fls. 75.

Ante as circunstâncias apresentadas, revela-se imprescindível a 

realização de audiência para tentativa de composição, posto que incumbe 

ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação.

Para tanto, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processo, ou proposta para a solução da lide.

Considerando que, na forma do § 3º do art. 3º do CPC, “A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”, nos termos 

dos artigos 139, inciso V, designo o dia 24/10/2018, às 16h30, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).

Intimo as partes da designação supra, via publicação desta decisão no 

Diário de Justiça.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033570-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO MARCOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033570-58.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JUNIO MARCOS DE OLIVEIRA 

Vistos... Lançada a sentença (ID 11782362), que julgou extinto o feito, o 

requerido apresentou Recurso de Apelação no ID 12073288, sem 

contrarrazões do autor, conforme certidão de ID 14507737. Desta feita, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

com nossas homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005021-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO NASCIMENTO SILVA (EXECUTADO)

NASCIMENTO REPRESENTACOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005021-38.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: NASCIMENTO REPRESENTACOES EIRELI - ME, ROGERIO 

NASCIMENTO SILVA As guias relativas às custas iniciais destes autos 

foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos 

etc... Da análise dos autos vê-se que o executado não foi citado até o 

momento. Desta feita, em regular impulso oficial, procedo a pesquisa de 

endereços por meio do sistema Infojud, ocasião em que não obtive êxito 

(extratos em anexo). Portanto, em celebração ao princípio da celeridade 

processual, proceda-se a citação editalícia dos executados, nos termos 

do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins. O exequente 

pugnou pela tentativa de localização de ativos financeiros dos 

executados, através do BACENJUD na exordial, item c. É sabido que a 

partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em 

instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais 

na ordem do arresto, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, 

do CPC), obtendo, assim primazia em relação aos demais. Assim, não há 

dúvida de que o arresto on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

exequente, desta feita, defiro o referido pleito e, procedo à realização do 

arresto via BACENJUD. Consigno que os autos permanecerão em 

Gabinete até a verificação dos extratos informados pelas instituições 

financeiras, observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – 

TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil. 

Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros junto ao 

sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 8,40), 

procedo ao desbloqueio do referido valor. No mais, apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis 

de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor. De fato, vislumbro dos 

autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos 

executados passíveis de serem arrestados e, em regular impulso oficial, 

procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo). Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos executados, 

vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS 

INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 

11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha 

exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 

Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da executada. 

AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016).” (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.” 

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014, 10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014) Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXIX). Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de suspensão do feito. Decorrido o prazo e, 

não havendo manifestação do exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo. Sem 

prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018641-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. ROCHA IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018641-20.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: J. ROCHA IMOVEIS LTDA Vistos 

etc. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco 

Cartões S/A em face de a sentença que extinguiu o feito ID.13833277, 

aduzindo que a sentença deveria ter sido intimado pessoalmente para dar 

andamento ao feito, destoando o caderno processual da aplicação do 

artigo 485 IV do CPC. É o relatório necessário. Apesar da finalidade do 

recurso ser a rediscussão da matéria e estar um tanto confuso, tenho que 

o Banco foi intimado para solver as custas processuais, não cumpriu 

corretamente, trazendo apenas a diligência do Meirinho e por evidenciar o 

interesse da parte, foi intimado novamente para recolher as custas sob 

pena de indeferimento da inicial, o que foi cumprido, portanto, passou-se a 

apreciação do requisitos ensejadores da liminar. No ID.10506509 foi 

concedido o prazo de 20 dias para regularizar a notificação, visto o não 

esgotamento dos atos para esse desiderato sob pena de extinção, sendo, 

no mesmo despacho antecipada a liminar, acreditando-se que a Instituição 

Financeira iria cumprir seu mister, o que não ocorreu conforme certidão 

ID.11304199, requerendo dilação de prazo, motivo da interlocutória 

ID.11505292, concedendo 15 dias, restando a certidão negativa 

ID.12991864, portanto, ausente um dos pressupostos para continuidade 

válida da ação, não se falando em abandono, mas sim de forma clara a 

incidência do Art.485,IV do CPC. Evidencio cunho protelatório no recurso, 

principalmente pela falta de sustentação do pleito, visto que pretende a 

reforma para o artigo 485, III do CPC., que exige a intimação pessoal, DELE 

NÃO CONHEÇO. Transitada em julgado, arquivem-se. CUIABÁ, 1 de 

outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005897-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))
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AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLENE MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005897-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: VANDERLENE MUNIZ Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. - Paulo Vistos... Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por AYMORE em face de VANDERLENE MUNIZ, ambos 

qualificados nos autos em referência. Da análise da inicial feita no ID 

12844223 (14/05/2018) foi constatada a ausência de constituição em mora 

da requerida, já que a notificação extrajudicial juntada havia sido devolvida 

com a anotação “AUSENTE” e o credor procedeu-a por meio de 

instrumento de protesto via edital n.5813, o que não coaduna com o 

entendimento jurisprudencial do TJMT. Por conta disso o autor foi intimado 

para, no prazo de 15 dias, sanar tal situação acostando aos autos 

documento que comprovasse a devida constituição em mora da devedora. 

Ao se manifestar no ID 13513932 (06/06/2018) o autor aduziu que o 

protesto era válido e que a requerida estava constituída em mora. Tal 

emenda não foi conhecida na decisão de ID 14147198 (16/07/2018) e o 

autor novamente intimado para emendar a inicial. No ID 15496470 

(21/09/2018) foi certificado que a autora, devidamente intimada, deixou de 

cumprir o que lhe fora determinado na ultima decisão. Nos IDs 15593702 e 

15593703 (27/09/2018) o autor, de forma intempestiva, junta novamente o 

instrumento de protesto que acompanhava a inicial n.5813. Desta forma, 

considerando que a parte autora não comprovou a constituição em mora, 

apesar de intimado para esse desiderato, a extinção é medida que se 

impõe. Nesse sentido a jurisprudência do TJMT: “TJMT - E M E N T A 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N.º 

911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - DEVEDOR AUSENTE 

DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA DE ENTREGA DE 

TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - 

INVALIDADE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM 

ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto realizado por edital 

não deve ser considerado válido, uma vez que a localização da devedora 

era conhecida, somente não se tendo realizado sua notificação pessoal 

por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 2- Inexistindo nos autos 

comprovação de que o credor esgotou todos os meios para notificar a 

devedora no endereço fornecido no momento da contratação, não se 

presta a constituir em mora o protesto e posterior intimação realizada por 

edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, 

deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (APELAÇÃO Nº 

54945/2017 - RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) Pelo 

exposto, e por tudo mais, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, em razão da ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, embasado 

no art. 485, IV, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de setembro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009508-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CESAR DE MELO (RÉU)

EMMERSON LUIZ ROSSI RIBEIRO (RÉU)

ROSSI RIBEIRO & MELO LTDA - ME (RÉU)

DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009508-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: ROSSI RIBEIRO & MELO LTDA - ME, EMMERSON LUIZ ROSSI 

RIBEIRO, MARCELO CESAR DE MELO As guias relativas às custas iniciais 

destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria 

do juízo. Vistos etc... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de Id: 14641964, e a concordância da 

parte requerida por meio da petição de Id: 13019893, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação Monitória, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro 

de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032620-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARTINS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, a Liminar 

pleiteada Defiro na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, devendo ser confirmada ou não por sentença, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004003-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CLEIDE BASILISIA DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora informar sobre o cumprimento do acordo, no prazo 

de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013112-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUMAR OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037864-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER TOCANTINS MATOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010705-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR SOARES DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010535-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013738-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE ALVARENGA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028489-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURITANIA MARQUES RUICCI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016180-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OZIA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01.10.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034523-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBER CARLOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 01.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009825-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVADI CHRISTOFOLLI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009152-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

HERCULANO & HERCULANO LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

CARLA CRISTINA DE ARRUDA (EXECUTADO)

KELLY CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016649-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRO (EXECUTADO)

KAMILA DE ALMEIDA FERNANDES 03281633170 (EXECUTADO)

KAMILA DE ALMEIDA FERNANDES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029435-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NASHLA LIASSE GHO MECHAILEH (EXECUTADO)

GHO - CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - ME (EXECUTADO)

MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação das partes requeridas 

MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH e NASHLA LIASSE GHO MECHAILEH, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015421-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI (RÉU)

DOMENICO ZAMPIERI (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002774-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSIMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTIANO KRINDGES SANTOS (ADVOGADO(A))

DANIELE KRINDGES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pedido da parte 

requerida e as partes sobre detalhamento em anexo. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007585-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO PINHEIRO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031807-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA PEREIRA DE CAMARGO (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se correção do nome da ação. Compulsando os 

autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, 

considerando que a parte requerente não fez comprovação da 

necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de 

sua declaração de renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a 

necessidade. Assim, não há como inferir ser o referido pobre diante da 

Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela 

acostados no feito. Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, 

fazer comprovação da hipossuficiência. Não fazendo comprovação, 

certificar, mantendo-se o indeferimento do benefício, devendo em cinco 

dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e 

seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 01.10.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022660-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MEDRADO (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022420-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ESTEVES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023428-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO APARECIDO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002855-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))
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ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRENE RODRIGUES VIANA (EXECUTADO)

FABIO SOUSA VIANA (EXECUTADO)

FABIO SOUSA VIANA 36995290100 (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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 se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029898-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSA GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder à complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004076-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FELIPE GOLLIN (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, COM REVOGAÇÃO DA 

LIMINAR, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014237-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINET MARTINS SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

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)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010363-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

ANTONIO DE CERQUEIRA 29336929100 (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013017-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS ALVES SOARES (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002774-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSIMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTIANO KRINDGES SANTOS (ADVOGADO(A))

DANIELE KRINDGES SANTOS (EXECUTADO)

 

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015945-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE A DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, cert i f ique-se e 

conclusos.Cumpra-se.Cuiabá, 27.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006996-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO OLIVEIRA BASILIO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora informar o cumprimento do acordo, no prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 224 de 601



Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 9834 Nr: 1779-89.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.B ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEÓCLES ANTUNES MACIEL NETO, RITA DE 

CASSIA P. MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a Parte Autora intimada a tomar 

conhecimento das certidões de fls. 428/429, e dar prosseguimento ao feito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 445778 Nr: 20311-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXLON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E 

VERNIZES LTDA, EDUARDO ROSENDO DE LUCENA, IRACEMA ROSENDO 

DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a Parte Autora intimada a tomar 

conhecimento da certidão de fl. 278, e dar prosseguimento ao feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 117016 Nr: 979-95.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ECONÔMICO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR JOSE PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ESTEVÃO TORQUATO 

DA SILVA - OAB:1760/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a Parte Autora intimada a tomar 

conhecimento da certidão de fl. 264, e dar prosseguimento ao feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1119868 Nr: 18717-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - 

OAB:10624, MARCELO SALVI - OAB:40.989/SC, ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:OAB/MT 8313

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 771808 Nr: 24892-47.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GARCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13.791/MT

 NOTA AOS ADVOGADOS : Em face da petição de fl. 273, ficam os 

advogados Dr. Gustavo R. Góes Nicoladeli OAB/MT 17.980 - A e DRA. 

Fabiula Muller Koenig, OAB 22.156 - A , a juntarem substalecimento no 

prazo de (05 ) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 735620 Nr: 31990-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS 

FRANTZ - OAB:10625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará dos honorários periciais.

Em face da ausência de Impugnação do Laudo Pericial de fls.259/268, 

homologo-o para surtir seus efeitos legais, retificando apenas o saldo 

remanescente, pois a atualização dos depósitos realizados junto à Conta 

Única são automáticos, conforme extrato anexado, onde tem como 

depósito do autor o valor de R$ 13.320,33.

Abatendo o referido valor ao saldo devedor encontrado pelo Perito, tenho 

que a parte autora é devedora ainda do contrato no valor de R$ 68.457,15 

em 28.09.18.

Assim, faculto ao Requerido o levantamento do valor depositado nos 

autos. Expeça-se alvará.

Como a sentença prolatada e o v. Acórdão são de cunho declaratórios 

não há como compelir o autor ao pagamento do saldo devedor do contrato, 

devendo o requerido ingressar com procedimento próprio.

determinado

Cumprida deteerminação acima, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 744585 Nr: 41636-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMW FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NEVES RENNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990-ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA PEREIRA BUENO - 

OAB:12707

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 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 - 
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OAB:3515, Renato de P. Bonilha - OAB:3.844-MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora apresentar as guias de 

recolhimento de distribuição na comarca deprecada para remessa 

eletrônica da Carta Precatória expedida nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 90051 Nr: 501-68.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BCN S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPOL - COM. PROD. DE SEMENTES E 

CEREAIS LTDA, ANTONIO CHISOSTOMO DUARTE, EMILIO JOSE DE 

OLIVEIRA, Rosangela Maria de Paula Duarte, Marineuza Oliveira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 718870 Nr: 14644-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO R DE OLIVEIRA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 779652 Nr: 33135-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. BUSSIKI CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - 

ME, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, DANIELLE BUSSIKI CUNHA

 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:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 855222 Nr: 57695-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA-ME, DIRCEU LAVRATTI, MARTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1084524 Nr: 3638-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1100262 Nr: 10658-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHA S MARHOLT - ME, SABRINA 

SCHEINEIDER MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 728717 Nr: 24661-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A. IND. COM. DE PROD. QUÍMICOS LTDA, 

ANDRÉ AMÉRICO MARQUES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383-B, 

ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT, UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4.754/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 739244 Nr: 35881-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:N°15084, JOAO PERON - OAB:3060/MT, NIVALDO CONRADO - 

OAB:4925

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101936 Nr: 11325-07.2016.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34.607, VOLNEI COPETTI - OAB:OAB/RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 
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oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818467 Nr: 24807-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709588 Nr: 2485-81.2011.811.0041

 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: FRANCISCO TADEU CARLOTO, MARI CARLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ CARLOS 

TAQUES DE ANDRADE, para devolução dos autos nº 

2485-81.2011.811.0041, Protocolo 709588, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101470 Nr: 11112-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor em face do alvará levantado dos autos, com 

quitação do contrato(fl.225), Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Sem custas.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 755519 Nr: 7553-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA ME, LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar nos autos.

Após, proceda-se avaliação e demais atos executórios.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 862277 Nr: 3458-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA STELLA DA SILVA, HSBC BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, ROBERTO MARTINEZ IRGANG, LUÍZA 

MARTINS IRGANG, ESPÓLIO DE ARNALDO CESAR IRGANG, LUIZA 

MARTINS IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MICHAEL 

RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB:OAB/MT 18.970, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RODRIGO TERRA CYRINEU - 

OAB:, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16.169/MT, RODRIGO TERRA 

CYRINEU - OAB:16169/O

 Vistos, etc.

O executado ingressou com a Impugnação defls.496/503, requerendo em 

síntese o reconhecimento do Excesso de Execução.

Instado a manifestar a parte autor manteve inerte(fl.511-verso). Razão 

pela qual, foi determinado o cálculo da condenação.

No referido apresentado às fls.513-verso, foi reconhecido o excesso de 

execução no valor de R$ 4.162,74, consolidando a tese não contestada 

do requerido.

Razão pela qual, declaro a existência do excesso de Execução ali 

encontrado, devendo o requerido levantar o valor apurado pelo Contador 

deste Juízo. Expeça-se alvará.

Considerando ainda, que a parte autora já levantou o valor devido e 

incontroverso, tenho por cumprida a obrigação, nada mais havendo às 

partes reclamar.

Expeça-se alvará e arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1109129 Nr: 14322-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLJAX BATERIAS LTDA - ME, VIVIANE 

CARINE REZEPOKA CALGARO, LAERCIO CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

A pesquisa efetivada nos autos junto ao Bacenjud já alcança as 

Cooperativas, restando prejudicado o pedido do credor.

Assim, deverá indicar bens passíveis de penhora no preazo legal e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1080724 Nr: 1894-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS VINICIOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20
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Nome do(a) Citando(a):Rubens Vinicios Costa, Cpf: 035.955.641-89

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1080724 Nr: 1894-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS VINICIOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 241549 Nr: 10063-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO PINTO BRANDAO, ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA, BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL SANTOS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado para proceder penhora on line. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 868329 Nr: 8214-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA, JOAO 

CARLOS ALONSO, LUIZ CESAR LINO DE OLIVEIRA, KATIA MOROSOV 

ALONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Herculano Coelho 

de Souza Furlan - OAB:3494-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS 

- OAB:3889, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, ERIKA 

RODRIGUES ROMANI - OAB:5.822/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT, LIDIANE SILVA PEREIRA - OAB:15867, LUIZ FERNANDO 

WAHLBRINK - OAB:8830/MT, MARY INÊS DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:7163, MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - OAB:17652/MT, 

REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989, YURI FLORES DA CUNHA 

FREITAS - OAB:23.024

 Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado com as 

verbas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 711059 Nr: 4069-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXLON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E 

VERNIZES LTDA, IRACEMA ROSENO DE LUCENA, EDUARDO ROSENO DE 

LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1090682 Nr: 6421-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN ARAUJO RIOS ME, SUELEN ARAUJO 

RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107/MT, LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1139690 Nr: 27242-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AUGUSTO CORRÊA DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 953819 Nr: 1946-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, 

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES CRESPILHO, MARIA 

NELIDE TREVISAN CRESPILHO, VANILSON DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho, acostada às fls. 349/351, e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022126-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (EXECUTADO)

MARLENE MAEHLER (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

AGROPORTO MINERACAO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - ME 

(EXECUTADO)

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 01.10.18

Decisão 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. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 01.10.18

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. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida. Assim, cumpra-se 

a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 01.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031705-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO BARBOSA MEIRELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 01.10.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012962-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EMBARGADO)

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO (ADVOGADO(A))

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. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 01.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032821-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA (AUTOR(A))

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-la pobre 

diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para no prazo de 

quinze dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do 

feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 01.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000985-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Carajas Construtora Ltda e Raimundo Nonato Pita Rocha, 
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devidamente qualificados nos autos, ingressaram com o presente Pedido 

de Tutela Provisória Cautelar de Urgência Antecedente “Inaudita Altera 

Pars”, contra Banco Safra S/A. Asseveraram sobre o cabimento do 

referido pedido, nos termos do art. 305 do NCPC. Elucidaram sobre o foro 

competente para o julgamento da ação, em razão do domicílio do réu e o 

imóvel objeto da garantia se encontra na cidade de Cuiabá/MT, sendo 

competente a referida comarca para o julgamento da demanda. 

Asseveraram sobre o objeto da demanda, que se trata de uma cautelar 

antecedente à propositura de Ação Revisional c/c Ação de Resolução 

Contratual c/c Ação de Repetição de Indébito, e para evitar o perecimento 

de direito pelo decurso do tempo até o julgamento do processo, faz-se 

necessária análise prévia dos pedidos aduzidos na presente ação. 

Afirmaram que a parte requerida lhe concederam um crédito no montante 

de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), tendo como 

garantia fiduciária um imóvel, denominado Área “C”, com 18.686,521 mts2, 

localizado na Avenida João Gomes Sobrinho (Av. dos Trabalhadores), 

situada no Vale do Carumbé, nesta capital, com matrícula registrada sob 

no 65.685, do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, e número de inscrição municipal na 

Prefeitura Municipal de Cuiabá 01.9.13.008.1637.001. Aduziram que o 

imóvel acima descrito fora avaliado em outubro/2012, pelo valor de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais), valor já muito abaixo de mercado 

naquela época, tendo como garantidor o Sr. Raimundo Nonato Pita Rocha, 

legítimo proprietário do imóvel. Asseveraram que já pagaram R$ 

820.657,02 (oitocentos e vinte mil seiscentos e cinquenta e sete reais e 

dois centavos), contudo enfrentaram dificuldades financeiras, e que, em 

razão disso, celebraram aditamento ao contrato original, tendo valores 

amortizados no montante de apenas R$ 162.368,49 (cento e sessenta e 

dois mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), 

muito abaixo do valor real amortizado. No mencionado aditamento ficou 

avençado um novo prazo para pagamento do contrato, em 36 parcelas, 

sendo a primeira em 25/09/2014, e a ultima em 25/09/2017, contudo, 

conseguiram honrar apenas as 02 (duas) primeiras parcelas do 

aditamento do contrato de Alienação Fiduciária, ficando então inadimplente 

a partir de 2.015. Afirmaram que por diversas vezes tentaram renegociar 

a dívida pra poder honrar o compromisso assumido, porém não dispunham 

de dinheiro em espécie, não possuíam liquidez, nem possuíam patrimônio, 

e tentaram quitar a dívida com dação em pagamento de imóvel, porém não 

fora aceito pelo banco requerido. Destacaram que, por motivos de 

tratamento de saúde, o representante legal da empresa se ausentou 

durante grandes lapsos de tempo para tratamento, não tendo sido 

notificado pessoalmente de qualquer pedido de consolidação da 

propriedade do bem imóvel em garantia. Asseveraram que no dia 

21/12/2017, tomaram conhecimento da consolidação da propriedade do 

bem em questão em favor do banco requerido, efetuada no dia 

20/12/2017. Aduziram sobre o perigo de perecimento do direito dos 

autores, de pagarem efetivamente apenas o que realmente devem e terem 

avaliação justa do imóvel garantidor, e perigo eminente de dano irreparável 

caso haja demora na prestação jurisdicional, ora pleiteada, posto que o 

banco requerido consolidou a propriedade no dia 20/12/2017 e já com 

datas designadas para a realização de leilão extrajudicial (24/01/2018, às 

11:15 hs, para a realização de 1° leilão extrajudicial e no dia 26/01/2018, 

às 11:15 hs, para a realização de 2° leilão). Sustentaram que a ação 

principal a ser proposta, terá como objeto a revisão do referido contrato 

de alienação fiduciária. Requereram a concessão do benefício da 

assistência da justiça gratuita ou recolhimento das custas ao final do 

processo. Pugnaram pela suspensão dos efeitos da consolidação da 

propriedade em favor do banco requerido, bem como, a suspensão do 

leilão extrajudicial. Juntaram documentos nos ids. Num. 11409721 – 

Pág.1/id. Num. 11410540 – Pág. 4. A Justiça gratuita não foi concedida 

conforme decisão de id. 11413037 – Pág.1. As partes requerentes 

manifestaram nos ids. Num. 11430648 – Pág.1/ Num. 11430648 – Pág. 6, 

requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a concessão de 

gratuidade de justiça e pugnando, para que ao menos seja concedido o 

recolhimento das custas ao final do processo. Juntaram documentos nos 

ids. Num. 11430680 – Pág.1 / Num. 11430757 – Pág.7. A decisão ficou 

mantida, conforme id. Num. 11437305 – Pág. 1. Novamente as partes 

requerentes manifestaram nos autos (id. 11457113 / id. 11457150 / 

11457172), pugnado pela concessão da gratuidade de justiça e reiterando 

o pedido de recolhimento das custas processuais ao final do processo. 

Juntaram documentos nos ids. 11457189 – Pág.1 / 11457302 – Pág.3. Nos 

ids. Num. 11459443 – Pág.1 e Num. 11459466 – Pág.1/Pág.2, pugnaram 

pelo deferimento do recolhimento das custas ao final do processo. 

Juntaram documentos nos ids. 11459488 – Pág.1 /Pág.2. Nos termos da 

decisão de id. 11468483 foi concedido às partes requerentes o 

recolhimento das custas ao final do processo, bem como, foi deferida a 

tutela de urgência para suspender os leilões designados e ditados na 

inicial, e, seus efeitos, caso tenham ocorrido, até o deslinde da causa. A 

parte requerida apresentou contestação (id. 12581686 – Pág.1/Pág.6). 

Inicialmente sustentou que o leilão ocorreu em datas anteriormente 

prevista, e que, por não ter havido nenhum licitante, foi lavrado o termo de 

quitação da dívida, nos termos do §6º do artigo 27 da Lei 9.514/1997, 

razão pela qual, o Banco Requerido ficou definitivamente com a 

propriedade do bem imóvel. Asseverou que o leilão ocorreu com 

obediência às regras previstas pelo artigo 27, §1º e 2º da Lei 9.514/1997. 

Elucidou sobre a legalidade do procedimento extrajudicial de consolidação 

de propriedade e da alienação em praça pública da obediência ao disposto 

pela lei 9.514/1997. Enfatizou que, em virtude da ocultação dos 

requerentes, foi necessário ajuizar procedimento de notificação judicial 

para constituir os requerentes em mora, tendo sido certificado em 

outubro/2017 o decurso do prazo de manifestação/purgação da mora. 

Asseverou que o valor questionado pelos requerentes foi feito mediante 

avaliação prévia à tomada de recursos financeiros pela empresa Carajás, 

quando constou expressamente no “Instrumento Particular de Alienação 

de Imóvel em Garantia”, e devidamente assinado pelo representante legal 

da empresa. Destacou que a discussão relativa à avaliação resta 

prejudicada, na medida e que os Requerentes concordaram com a 

avaliação realizada quando assinou Instrumento de Garantia dando ao seu 

imóvel o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Defendeu que é 

inaplicável o artigo 891, do Código de Processo Civil, que regulamenta o 

procedimento da Execução por Quantia Certa, pois que não é o caso 

tratado nos autos, haja vista que, trata-se de procedimento extrajudicial de 

consolidação de propriedade, onde o seu procedimento, inclusive o leilão é 

regulado por legislação especial, qual seja, a Lei 9.514/1997. Pugnou pela 

revogação da tutela de urgência e sejam julgados improcedentes os 

pedidos almejados em sede de tutela de urgência. Juntou documentos nos 

ids. Num. 12581697 - Pág. 1/Num. 12581862 - Pág. 1. Os requerentes 

manifestaram sobre a contestação nos ids. 12741229 – Pág.1/Pág.7. 

Sustentaram a intempestividade da contestação, tendo em vista que a 

demanda fora distribuída em 19/01/2018, sendo que o AR fora juntado aos 

autos em 15/03/2018, e o prazo se exauriria em 22/03/2018 e a defesa 

fora apresentada apenas em 06/04/2018. Sustentaram que a notificação 

judicial juntada pela parte requerida aos autos, demonstra claramente que 

nem a autora, na pessoa de seu representante legal, nem os demais 

codevedores e fiadores foram devidamente notificados para constituição 

de mora, posto que todas as certidões dos oficiais de justiça atestam que 

o representante legal da autora encontrava-se em tratamento de saúde 

fora do estado de Mato Grosso. Asseveraram que a notificação judicial 

tramitou sem que nenhum dos fiduciantes tivesse conhecimento, e que, 

mesmo que eventualmente tenha sido notificado via edital, por se tratar de 

direito de propriedade, a notificação deve ser pessoal, logo, a notificação 

não pode ser considerada válida. Afirmaram que se configura 

enriquecimento sem causa do Banco requerido caso se confirme a 

consolidação da propriedade sem que seja apurado o real valor devido e o 

real valor do imóvel em garantia. Enfatizaram que a parte requerida 

cometeu ato ilegal ao afirmar que procedeu a quitação da dívida e lavrou o 

termo de quitação em favor dos requerentes, pois estes, sem os demais 

fiduciantes receberam qualquer termo de quitação. Requereram o 

reconhecimento da intempestividade da contestação apresentada, e ainda 

que sejam estendidos os efeitos da tutela de urgência parcialmente 

concedida, para suspender os efeitos da consolidação da propriedade. 

Pugnaram pela procedência dos pedidos contidos na inicial. A parte 

requerida manifestou no id. Num. 12759539 - Pág. 1/Pág.2 requerendo o 

julgamento antecipado do feito. As partes requerentes apresentaram nos 

ids. Num. 12992677/Pág.1/Pág.64 Ação Revisional de Contratos Bancários 

c/c Repetição de Indébito c/c Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de 

Tutela Cautelar de Urgência Antecedente. Na referida peça processual 

sustentaram que a parte requerida concedeu um crédito no montante de 

R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), através do Contrato n. 

002088087. E, que, como garantia fiduciária deu um imóvel, denominado 

Área “C”, com 18.686,521 mts2, localizado na Avenida João Gomes 

Sobrinho (Av. dos Trabalhadores), situada no Vale do Carumbé, nesta 

capital, com matrícula registrada sob no 65.685, do 6o Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, e 
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número de inscrição municipal na Prefeitura Municipal de Cuiabá 

01.9.13.008.1637.001, avaliado em R$ 3.000.000,00 (três milhões de 

reais). Destacaram que no contrato foi pactuado pagamento do valor 

concedido pelo Requerido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, se 

iniciando em 30/11/2012 e findando em 13/10/2016, com taxa de juros de 

1,65% ao mês. Enfatizaram que deveria ser aplicada na operação taxa de 

1,65%, como previsto em contrato, contudo na pratica foram aplicados 

juros de 2,53%. Sustentaram que nos contratos, havia cláusulas leoninas 

e extremamente abusivas, inclusive com venda casada de seguro de vida 

e até mesmo um novo contrato de cessão fiduciária em garantia de 

duplicatas e/ou cheques de emissão de terceiros e notas promissórias de 

emissão de terceiros, sem qualquer autorização dos requerentes. 

Asseveraram que só de seguro foi descontado o montante de R$ 

72.936,11 (setenta e dois mil novecentos e trinta e seis reais e onze 

centavos), e ainda foram descontados os valores de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais). Enfatizaram que do valor que deveria ser 

liberado no montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais), já garantidos integralmente, foram liberados apenas R$ 

1.277.063,89 (um milhão duzentos e setenta e sete mil e sessenta e três 

reais e oitenta e nove centavos). Mais, que cumpriram com a obrigação de 

pagar regularmente as parcelas, tendo pago o montante total de R$ 

820.657,02 (oitocentos e vinte mil seiscentos e cinquenta e sete reais e 

dois centavos), contudo enfrentou dificuldades financeiras, onde celebrou 

aditamento ao contrato original, contudo, ficaram inadimplente a partir de 

2.015. Requereram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e 

inversão do ônus da prova e da apresentação de documentos 

necessários para a elucidação do litígio, como apresentação de planilha 

detalhada dos valores pagos e quitados pelos requerentes a título de 

empréstimos, bem como extratos das contas bancárias, discriminando 

minuciosamente os índices de atualização utilizados além de eventuais 

outros encargos e penalidades que aplicou, bem como os valores e 

contratos já pagos/quitados. Destacaram sobre a necessidade do 

deferimento da tutela cautelar de urgência para determinar a suspensão 

dos efeitos da consolidação da propriedade, em decorrência da 

intempestividade da contestação. Pleitearam o deferimento da exclusão 

dos nomes dos requerentes junto ao cadastro de inadimplentes. 

Requereram a procedência da ação revisional para declarar a revisão do 

contrato, com a atualização da garantia fiduciária pelo valor de mercado, e 

a condenação da parte requerida a pagar aos requerentes a atualização 

dos valores retidos referente aos recursos contratados e não 

disponibilizados, bem como, no que tange às penalidades de inadimplência, 

valores estes que deverão ser deduzidos do saldo devedor. Pugnaram 

pela restituição dos valores pagos a mais a título de encargos, 

devidamente corrigidos. Requereram que seja declarada a “venda 

casada”, no que tange às contratações dos seguros de vida não 

solicitados e não aceitos, devendo, concomitantemente, serem canceladas 

as apólices bem como a devolução dos valores pagos no montante de R$ 

72.936,11 (setenta e dois mil novecentos e trinta e seis reais e onze 

centavos), devidamente corrigidos e atualizados desde a data do 

despendimento dos valores pelos requerentes. Sustentaram sobre a 

revisão contratual das cláusulas contratuais abusivas, que prevê a 

incidência de juros capitalizados diariamente e taxas de abertura de 

crédito (TAC), devendo ser declarada abusiva a cobrança da referida 

taxa e, consequentemente, a sua respectiva restituição. Da mesma forma 

seja declarada nula a cláusula que prevê que os encargos básicos e 

adicionais sejam capitalizados diariamente, por configurar cláusula 

abusiva e ilegal, devendo ser afastada a incidência de juros capitalizados, 

seja mensal ou diária. Enfatizaram para que seja declarada o excesso de 

garantia fiduciária e, por consequência, seja declarada a nulidade da 

restrição fiduciária sobre a área total do imóvel garantidor, determinando 

assim que o gravame de alienação fiduciária e a consolidação da 

propriedade recaia somente sobre parte da área do imóvel garantidor, 

devidamente avaliado pelo valor de mercado, equivalente ao saldo 

apurado do valor do débito da autora, determinando assim a redução da 

citada garantia, pelo fato de restar configurado o excesso de garantia e 

por ter a parte requerida dado causa à presente resolução contratual e, 

também por se tratar imóvel com área nua, sem benfeitorias, perfeitamente 

divisível e de fácil desmembramento, não tendo qualquer impedimento, 

devendo ser reduzida e readequada até o montante do saldo devedor a 

ser apurado, deduzido o valor da atualização do montante retido dos 

recursos contratados, e considerando a atualização do imóvel garantidor 

pelo valor de mercado. Asseveraram que, não sendo o entendimento 

deste Juízo para a redução da garantia fiduciária até o montante do saldo 

devedor dos requerentes, requer seja deferida a redução proporcional da 

garantia fiduciária pelo fato de a Instituição Financeira não ter liberado o 

valor total previsto em contrato de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais). Requereram a condenação da Instituição Financeira 

a indenizar os Requerentes a título de danos materiais representados por 

lucros cessantes, por ter sido os requerentes privados da correção 

monetária e juros incidentes sobre os valores nominais de R$ 222.936,11 

(duzentos e vinte e dois mil novecentos e trinta e seis reais e onze 

centavos), retidos ilegalmente pela parte requerida, estes devidamente 

corrigidos e acrescido de juros legais. Juntaram documentos nos ids. Num. 

12992813 - Pág. 1/ Num. 12994861 - Pág. 2. No id. Num. 13162768 - Pág. 

1/Pág. 11 foi juntado Malote Digital referente Decisão proferida no AI nº 

1003714-41.2018.8.11.0000, no qual foi negado provimento ao recurso. 

As partes requerentes juntaram documentos nos ids. Num. 13239604 - 

Pág. 1/ Num. 13239604 - Pág. 5. Conforme certificado no id. Num. 

13262883 - Pág. 1 a ação principal foi interposta no prazo legal, bem 

como, a regularidade da representação processual dos requerentes 

conforme Instrumento de Procuração de id. 11409785. Nos termos da 

Decisão de id. Num. 13377605 - Pág. 1 os efeitos da tutela como 

pretendido pelos requerentes foram estendidas. A parte requerida 

apresentou contestação à ação ordinária de revisão contratual c/c 

repetição de indébito e indenização por danos morais no id. Num. 

13744848 - Pág. 1/Pág.34. Fez um breve resumo da exordial. Defendeu 

que as taxas de juros cobradas pelo Banco seguiram rigorosamente as 

cláusulas contratuais conforme previstos nas cédulas de crédito nº 

208.808-7, 209.480-0 e 209.565-2; que a taxa média de juros cobrados 

pelo banco foi de 2,37% ao mês, média inferior à média divulgada pelo 

BACEN para o mesmo período e na mesma modalidade de empréstimo; que 

há previsão para a cobrança do juros de mora com base na taxa CDI-Cetip 

acrescida de 0,256966% ao dia e da multa de mora de 2%; que há 

previsão expressa de capitalização diária de juros; que há expressa 

contratação de apólice de seguro de vida. Discorreu sobre o pedido de 

devolução dos valores pagos pelas apólices de seguros contratados e a 

necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que o tema sobre 

a validade da cobrança de seguro de proteção financeira é matéria que 

está afeta ao julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP e 

1.639.320/SP. Asseverou sobre a liberação do valor integral na conta da 

empresa requerente e da contratação prévia de seguro de vida, bem 

como, da inexistência de retenção. Afirma que não merece prosperar a 

tese dos requerentes de que contraiu empréstimo de R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais), mas que teria sido liberado em sua conta 

tão somente a quantia de R$ 1.277.063,89 (um milhão duzentos e setenta 

e sete mil e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), pois, tal 

alegação não corresponde à realidade, tendo em vista que foi liberada a 

integralidade do valor, mas em virtude de saldo negativo na conta da 

empresa autora na quantia de R$ -172.771,86 (cento e setenta e dois mil 

setecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), o saldo da 

conta corrente nº 001.755-7 passou a ser de R$ 1.321.577,57 (um milhão 

trezentos e vinte e um mil e quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta 

e sete centavos). Sustentou que, com a vigência da Resolução nº 

3.518/07, em 30.04.08, a cobrança por serviços bancários prioritários 

para pessoas físicas ou jurídicas ficou limitada às hipóteses taxativamente 

previstas em norma padronizada pela autoridade monetária, e, desta 

forma, considerando que todos os contratos em questão foram 

celebrados a partir do ano de 2010, ou seja, período posterior à 30.04.08 

são permitidas a cobrança das taxas e tarifas previstas na legislação do 

Conselho Monetário Nacional, desde que devidamente pactuada. Alegou 

que é ônus da parte autora comprovar a existência de cobrança indevida 

de encargos supostamente cobrados no contrato. Destacou que a 

empresa requerente concordou com a avaliação realizada pelo Banco à 

época da contratação do empréstimo sendo impossível restringir a 

garantia ofertada ao requerido, restando evidenciado que qualquer 

discussão relativa à avaliação realizada pelo Banco encontra-se 

prejudicada, na medida em que as partes Requerentes concordaram com 

a avaliação realizada quando assinou Instrumento de Garantia dando ao 

seu imóvel o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Sustentou 

sobre a necessidade de revogação da tutela de urgência, pois não há 

qualquer motivo apto a ensejar a suspensão dos efeitos da consolidação 

de propriedade, tendo em vista que inexiste qualquer probabilidade do 

direito alegado pelas partes requerentes, bem como, ser impossível a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e, concomitantemente a 
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inversão do ônus da prova. Defendeu que não merecem acolhimento os 

cálculos apresentados pelas partes requerentes, pois partem de teses 

unilaterais. Asseverou que, a intenção de revisar o contrato por parte dos 

requerentes põe em análise a violação ao princípio da boa-fé objetiva por 

parte dos mesmos, por abuso de direito ao omitir-se reiteradamente em se 

insurgir contra supostas abusividades trazidas à discussão somente 

neste momento e de todo o período contratual. Pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na ação revisional e pela revogação da tutela de 

urgência, em decorrência de ausência de probabilidade do direito 

invocado. Juntaram documentos nos ids. Num. 13744856 - Pág. 1/ Num. 

13745071 - Pág. 11. As partes requerentes apresentaram réplica à 

contestação (id. Num. 13998725 - Pág. 1/Pág.38). Asseveraram que a 

contestação apresentada em sede de Pedido de Tutela de Urgência é 

intempestiva. Ratificaram a tese inicial e pugnaram pela procedência dos 

pedidos. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se inicialmente de Pedido de Tutela Provisória 

Cautelar de Urgência Antecedente “Inaudita Altera Pars” e Ação Revisional 

de Contratos Bancários c/c Repetição de Indébito c/c Ação de Resolução 

Contratual c/c Pedido de Tutela Cautelar de Urgência Antecedente, que 

move Carajas Construtora Ltda e Raimundo Nonato Pita Rocha, contra 

Banco Safra S/A. No Pedido de Tutela Provisória Cautelar de Urgência 

Antecedente “Inaudita Altera Pars”, as partes requerentes requereram a 

suspensão dos leilões designados nos dias 24/01/2018 (1° leilão 

extrajudicial) e do dia 26/01/2018 (2° leilão extrajudicial), a serem 

realizados na cidade de São Paulo/SP e a suspensão dos efeitos da 

consolidação da propriedade, sobre o imóvel denominado Área “C”, com 

18.686,521 mts2, localizado na Avenida João Gomes Sobrinho (Av. dos 

Trabalhadores), situada no Vale do Carumbé, nesta capital, com matrícula 

registrada sob no 65.685, do 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 

Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, dado em garantia da 

Cédula de Crédito n. 002097698. Em síntese sustentam que não houve 

notificação pessoal do pedido de consolidação da propriedade do bem 

imóvel em garantia. A parte requerida informou que, não houve na ocasião 

da realização dos leilões qualquer licitante, razão pela qual, foi lavrado o 

termo de quitação da dívida, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n. 

9.514/1997, onde o Banco, ora requerido, ficou definitivamente com a 

propriedade do bem imóvel. Sustentou a legalidade do procedimento 

extrajudicial de consolidação de propriedade e da alienação em praça 

pública, ante a observância ao disposto pela Lei n. 9.514/1997. Asseverou 

que foi necessário ajuizar procedimento de notificação judicial para 

constituir os requerentes em mora, pois os mesmos se ocultavam, e que, 

foi certificado em outubro/2017 que decorreu o prazo de 

manifestação/purgação da mora dos requerentes. Informou que o valor 

questionado nos autos, acerca da avaliação do bem dado em garantia, 

houve a expressa concordância das partes requerentes, restando 

prejudicada qualquer manifestação acerca do valor avaliado sobre o bem. 

Sustentaram que a notificação judicial tramitou sem que nenhum dos 

fiduciantes tivesse conhecimento, e que, mesmo que eventualmente tenha 

sido notificado via edital, por se tratar de direito de propriedade, a 

notificação deve ser pessoal. As partes requerentes ingressaram nos ids. 

Num. 12992677/Pág.1/Pág.64, com a Ação Revisional de Contratos 

Bancários c/c Repetição de Indébito c/c Ação de Resolução Contratual c/c 

Pedido de Tutela Cautelar de Urgência Antecedente. Na referida peça 

processual sustentaram que a parte requerida concedeu um crédito no 

montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), através 

do Contrato n. 002088087. Postularam na revisional, pela aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, determinando assim a inversão do ônus 

da prova e ainda, caso julque necessário, que a instituição requerida deve 

arcar com todas as despesas com eventual perícia contábil, por se tratar 

estritamente de relação de consumo, comprovada a hipossuficiência da 

autora frente a instituição requerida; Que fossem estendidos os efeitos do 

pedido de tutela cautelar de urgência, como a retirada do nome da autora e 

de  seus  f i a d o r e s  d o s  c a d a s t r o s  d e  i n a d i m p l e n t e s 

(SPC/SERASA/CADIN/etc.) . Rogam pela procedência da ação revisional, 

determinando assim a atualização da garantia fiduciária pelo valor de 

mercado, conforme avaliações anexadas, e condenando a instituição 

requerida à pagar à autora a atualização dos valores retidos com 

referentes aos recursos contratados e não disponibilizados, nos mesmos 

moldes e encargos do previsto em contrato em favor da instituição 

requerida, inclusive no que tange às penalidades por inadimplência, 

valores estes que deverão ser deduzidos do saldo devedor da autora 

junto à requerida, no montante devido de R$ 1.711.633,63 (um milhão 

setecentos e onze mil seiscentos e trinta e tres reais e sessenta e tres 

centavos). Postulam seja determinada a incidência dos encargos previstos 

na normalidade do contrato com garantia fiduciária aos contratos de 

empréstimos e capital de giro, bem como ,seja determinada à instituição 

requerida a apresentação de planilha detalhada dos valores pagos a título 

de empréstimos, discriminando minuciosamente os índices de atualização 

utilizados além de eventuais outros encargos e penalidades que aplicou, 

como os valores e contratos já pagos/quitados, e com objetivo de instruir 

os autos e eventual laudo pericial com custas por conta da requerida, 

caso seja necessário, determinando também a restituição dos valores 

pagos a mais a título de encargos, devidamente corrigidos, valores ainda a 

serem apurados. Rogam pela declaração da “venda casada”, no que 

tange às contratações dos seguros de vida, devendo a requerida 

proceder o cancelamento das apólices com devolução dos valores pagos 

corrigidos desde a data do despendimento dos valores pela autora, e 

acrescidos de juros legais Que seja declarada nula a cláusula do referido 

contrato bancário com garantia fiduciária, que prevê que os encargos 

básicos e adicionais sejam capitalizados diariamente, por configurar 

cláusula abusiva e ilegal. Requer ainda a devolução, devidamente 

corrigidos, dos valores pagos pela autora a título de Taxa de Abertura de 

Crédito (TAC), ou outra denominação dada pelo banco requerido, por se 

tratar de manobra ilegal e abusiva. Ainda, que seja declarado o excesso 

de garantia fiduciária e, por consequência, seja declarada a nulidade da 

restrição fiduciária sobre a área total do imóvel garantidor, determinando 

assim que o gravame de alienação fiduciária e a consolidação da 

propriedade recaia somente sobre parte da área do imóvel garantidor ou a 

redução da garantia fiduciária até o montante do saldo devedor da autora. 

Rogam pela condenação da instituição requerida a indenizar a autora a 

título de danos materiais representados por lucros cessantes, por ter sido 

a autora privada das correção monetária e juros incidentes sobre os 

valores nominais de R$ 222.936,11 (duzentos e vinte e dois mil 

novecentos e trinta e seis reais e onze centavos), retidos ilegalmente pelo 

banco requerido, estes devidamente corrigidos e acrescido de juros 

legais, atualizados. A parte requerida apresentou contestação à ação 

ordinária de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por 

danos morais (id. Num. 13744848 - Pág. 1/Pág.34) e defendeu que as 

taxas de juros cobradas pelo Banco seguiram rigorosamente as cláusulas 

contratuais conforme previstos nas cédulas de crédito nº 208.808-7, 

209.480-0 e 209.565-2; que a taxa média de juros cobrados pelo banco foi 

de 2,37% ao mês, média inferior à média divulgada pelo BACEN. Defendeu 

a legalidade da cobrança dos juros de mora com base na taxa CDI-Cetip 

acrescida de 0,256966% ao dia e da multa de mora de 2% e que há 

previsão expressa de capitalização diária de juros, bem como expressa 

contratação de apólice de seguro de vida. Asseverou sobre a 

necessidade da suspensão do processo, tendo em vista que as partes 

requerentes discorrem sobre o pedido de devolução dos valores pagos 

pelas apólices de seguros, tendo em vista que o tema sobre a validade da 

cobrança de seguro de proteção financeira é matéria que está afeta ao 

julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Informou 

sobre a liberação do valor integral na conta da empresa requerente e da 

contratação prévia de seguro de vida, bem como, da inexistência de 

retenção. Defendeu que não merece prosperar a tese dos requerentes de 

que contraiu empréstimo de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais), mas que teria sido liberado em sua conta tão somente a quantia de 

R$ 1.277.063,89 (um milhão duzentos e setenta e sete mil e sessenta e 

três reais e oitenta e nove centavos), pois, tal alegação não corresponde 

à realidade, tendo em vista que foi liberada a integralidade do valor, mas 

em virtude de saldo negativo na conta da empresa autora na quantia de R$ 

-172.771,86 (cento e setenta e dois mil setecentos e setenta e um reais e 

oitenta e seis centavos), o saldo da conta corrente nº 001.755-7 passou a 

ser de R$ 1.321.577,57 (um milhão trezentos e vinte e um mil e quinhentos 

e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Destacou que a 

empresa requerente concordou com a avaliação realizada pelo Banco à 

época da contratação do empréstimo sendo impossível restringir a 

garantia ofertada ao requerido. Sustentou sobre a necessidade de 

revogação da tutela de urgência, bem como, ser impossível a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, e, concomitantemente a inversão do 

ônus da prova. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas 

partes, denotam-se que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho 

documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo 

pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a 
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lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. 

Convém destacar que o presente Processo trata-se de duas ações 

simultâneas a serem julgadas, sendo a primeira referente ao Pedido de 

Tutela Provisória Cautelar de Urgência Antecedente “Inaudita Altera Pars” 

e a outra é a Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Repetição de 

Indébito c/c Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Tutela Cautelar 

de Urgência Antecedente, o que é previsto nos termos do art. 308, § 1o 

Do NCPC, nos seguintes termos: Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o 

pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) 

dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido 

o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas 

custas processuais. (Grifei e negritei). § 1o O pedido principal pode ser 

formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Inicialmente, 

tendo em vista que o requerido apresentou sua contestação (id. 12581686 

– Pág.1/Pág.6) ao Pedido de Tutela Provisória Cautelar de Urgência 

Antecedente “Inaudita Altera Pars”, no dia 06/04/2018, decreto a sua 

revelia, tendo em vista que a referida defesa deveria ter sido apresentada 

no dia 22/03/2018. Conforme prescreve o art. 306, do CPC, in verbis, o 

prazo para apresentação da contestação é de 5 (cinco) dias, e, tendo 

ocorrido a juntada do AR no dia 15/03/2018, o prazo para a apresentação 

de defesa findaria em 22/03/2018, contudo, a defesa fora apresentada 

apenas no dia 06/04/2018. Art. 306. O réu será citado para, no prazo de 5 

(cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende 

produzir. Porém, a revelia decretada será aplicada, sem aplicação dos 

efeitos absolutos, por tratar de matéria de direito e documental, ora 

discutida nos presentes autos. De início, cumpre enfatizar ser dispensável 

a inversão do ônus da prova, considerando que por tratar de matéria de 

direito e documental, já estrão nos autos os elementos de convicção deste 

Juízo, para julgamento do feito. Nota-se que a parte requerente pretende 

com o seu Pedido de Tutela Provisória Cautelar de Urgência Antecedente, 

a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade em favor do 

banco requerido e a suspensão do leilão extrajudicial, cujas datas 

designadas referem-se aos dias 24/01/2018 (primeiro leilão) e o dia 

26/01/2018 (segundo leilão), até julgamento do mérito da ação principal. 

Pois bem. Verifico que, a parte requerida, por diversas vezes tentou 

notificar extrajudicialmente as partes requerentes para comparecerem 

junto ao 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis, para efetuar a purgação 

do débito, referente ao Contrato n. 002088087, conforme se denota nos 

ids. 12581764-Pág.5; 12581764–Pág.9;  12581764-Pág.10 e 

12581764-Pág.12, contudo, sem êxito, razão pela qual interpuseram 

Notificação Judicial, perante a 1ª Vara Especializada de Direito Bancário 

(Processo n. 8614-29.2016.811.0041), conforme se denota nos ids. 

12581750-Pág.5/12581807-Pág.28. Na referida ação foi determinada a 

notificação judicial, onde também ocorreram diversas tentativas de 

notificação, contudo, sem êxito, conforme se verifica diante das certidões 

de id. 12581826-Pág.2; id. 12581826-Pág.5; id. 12581826-Pág.15; id. 

12581807, razão pela qual, foi determinado que as partes requerentes 

fossem notificadas, via edital, conforme decisão constante no id. 

12581807-Pág.16, sendo que as referidas foram devidamente notificadas, 

e deixaram transcorrer o prazo para a manifestação. Está demonstrado 

nos autos que, por diversas vezes a parte requerida não teve êxito nas 

notificações realizadas, tanto extrajudicialmente, quanto judicial, razão 

pela qual, ocorreu a notificação via edital no Processo n. 

8614-29.2016.811.0041 - 1ª Vara Especializada de Direito Bancário, não 

merecendo prosperar a tese dos requerentes que a notificação deve ser 

pessoal, por se tratar de direito de propriedade, visto que, a referida por 

diversas vezes foi tentada, porém sem êxito, conforme se denota nos 

autos. Ademais, a própria Lei n. 9.514/1997, em seu art. 26, § 4o prevê a 

hipótese de intimação por edital, não havendo que se falar que, em 

tratando-se de matéria de propriedade a notificação deve ser realizada de 

forma pessoal, quando a própria Lei prevê a possibilidade, via edital. § 4o. 

Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou 

procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato 

será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado 

ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a 

intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um 

dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil 

acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para 

purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014) Em que pese à parte requerente sustentar 

que a matéria trazida nos autos, é matéria relativa ao direito de 

propriedade, e que, em razão disso a notificação deve ser pessoal, tal 

tese, não merece guarida, tendo em vista que, conforme explanado nos 

autos, várias foram às formas tentadas pela parte requerida em notificar 

os requerentes, extrajudicial e judicial. Ficou demonstrada a ineficácia dos 

meios empreendidos para a notificação dos devedores, razão pela qual, a 

parte requeria tentou pela via judicial, inclusive, sem êxito por diversas 

vezes, quando tentada pelo Oficial de Justiça, razão pela qual se deu a 

notificação judicial, via edital. Poderia a parte requerida se valer do próprio 

dispositivo contido no art. 26, § 4° da Lei n. 9.514/1997, sem antes tentar a 

notificação judicial, contudo, verifica-se que a Instituição Financeira, por 

cautela, procedeu com a notificação judicial, onde se esgotou os meios de 

tentativas de notificar os requerentes, através de Oficial de Justiça para 

somente depois proceder com a notificação judicial, via edital. Portanto, 

não procedem aos argumentos trazidos pelos requerentes de que a 

notificação judicial é inválida. Da mesma maneira, não há como acolher a 

tese de que não houve a notificação pessoal de qualquer pedido de 

consolidação da propriedade do bem imóvel em garantia em favor da 

Instituição Financeira, tendo em vista que a prévia constituição em mora é 

requisito legalmente exigido para a consolidação da propriedade em favor 

do credor fiduciário, nos termos da Lei n. 9.514/97, o que foi cumprido pelo 

requerido conforme acima dirimido. As partes mesmos constituídas em 

mora deixaram transcorrer o prazo para o pagamento das parcelas 

devidas do contrato, assim, não resta dúvida que as partes Requerentes 

estão inadimplentes com o contrato, sendo plenamente possível a 

consolidação da propriedade do bem garantidor em nome do requerido. 

Desta forma, há a necessidade de revogação da liminar deferida nos 

autos, concedida em sede de Pedido de Tutela Provisória Cautelar de 

Urgência Antecedente. Quanto aos pedidos aduzidos em sede de Ação 

Revisional de Contratos Bancários c/c Repetição de Indébito c/c Ação de 

Resolução Contratual c/c Pedido de Tutela Cautelar de Urgência 

Antecedente, verifica-se que as partes requerentes questionam o valor da 

avaliação do bem dado em garantia, aplicação de juros remuneratórios, 

capitalização diária, encargos moratórios, valores que não foram 

disponibilizados no ato da liberação do empréstimo, restituição de valores 

retidos indevidamente, ilegalidade na cobrança de seguros e TAC. Quanto 

ao questionamento feito pelos requerentes no que tange ao valor da 

avaliação do bem dado em garantia, cumpre destacar que, as partes 

requerentes ao assinar o contrato, concordaram expressamente com a 

avaliação do bem que entregaram em garantia, razão pela qual não assiste 

razão aos requerentes quando ao questionamento do valor do bem dado 

em garantia. Os requerentes indicaram e derem o bem imóvel em garantia, 

para o recebimento do crédito auferido junto ao requerido, e não tomaram 

qualquer medida para a solvência da dívida. Incabível, neste momento 

questionarem o valor do bem dado em garantia, uma vez que eles próprios 

concordaram com o valor avaliado do bem, quando da assinatura do 

contrato. Neste sentido, a jurisprudência estabelece: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO 

CAPITAL DE GIRO. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO PELO 

TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE 

MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. IMPUGNAÇÃO À 

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESCABIMENTO. 

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de 

improcedência de ação revisional envolvendo cédula de crédito bancário. 

Consoante as exordial, a parte autora firmou o contrato de cédula de 

crédito bancário com alienação fiduciária de bem imóvel, a taxas de 1,93% 

ao mês e 23,24% ao ano, a ser pago em trinta e seis parcelas. Aduz que o 

pacto entabulado com a instituição financeira ré se equipara ao contrato 

de financiamento imobiliário, devendo incidir os encargos 

correspondentes. Sustenta a nulidade e abusividade das cláusulas 

contratuais, notadamente no que diz respeito aos juros remuneratórios, 

invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Alega que o 

imóvel dado em garantia foi avaliado em valor muito inferior ao valor venal, 

pugnando pela declaração de nulidade da avaliação. SENTENÇA CITRA 

PETITA - Na sentença não foram enfrentados os pedidos de equiparação 

da cédula de crédito bancário, ora sob revisão, a contrato de 

financiamento imobiliário, para fins de aplicação das taxas de juros 

correspondentes, e de invalidação da avaliação feita sobre o imóvel 

entregue como garantia. Por força do art. 1.013, §3º, inc. III, do CPC, 

considerando que o processo está em condições de imediato julgamento, 

passa-se a análise dos pontos omissos. EQUIPARAÇÃO DO CONTRATO - 

Não há se falar em equiparação da cédula de crédito bancário com 

garantia de alienação fiduciária de bem imóvel a contrato de financiamento 

imobiliário. Isso porque, inobstante a parte autora sustentar que o 
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empréstimo foi obtido para a aquisição de um imóvel situado no Município 

de Passo de Torres/SC, não se mostra possível admitir-se a tese 

apresentada pela parte apelante, devendo a pretensão revisional ser 

considerada nos exatos termos da contratação. JUROS 

REMUNERATÓRIOS - Possível a livre pactuação do percentual dos juros 

remuneratórios, desde que não exceda a taxa média do mercado para o 

período da contratação. In casu, contratada taxa aquém da prevista para o 

período, devendo ser mantida a contratada. NULIDADE DA AVALIAÇÃO 

DO IMÓVEL - Não assiste razão à parte autora quanto à declaração de 

nulidade da avaliação do imóvel alienado fiduciariamente, porquanto 

concordou com o valor lá descrito no ato de assinatura do pacto. 

APELAÇÃO DESPROVIDA, À UNANIMIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS 

FIXADOS, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70075679324, Décima Sétima 

Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 03/05/2018). Quanto aos 

juros remuneratórios as partes requerentes enfatizaram que deveria ser 

aplicada na operação taxa de 1,65%, como previsto em contrato e que na 

prática foram aplicados juros de 2,53%. A parte requerida, por sua vez, 

defendeu que as taxas de juros cobradas pelo Banco seguiram 

rigorosamente as cláusulas contratuais conforme previstos nas cédulas 

de crédito nº 208.808-7, 209.480-0 e 209.565-2; que a taxa média de juros 

cobrados pelo banco foi de 2,37% ao mês, média inferior à média 

divulgada pelo BACEN. Contudo, cumpre esclarecer que o contrato 

questionado nos autos é o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária 

de Imóvel em Garantia, com Força de Escritura Pública n. 002088087 

emitido em 31/10/2012, conforme se verifica no id. 11409866 e seu 

respectivo aditamento, contido no id. 11410084, colacionado com a Inicial. 

Não se questiona nos autos os Contratos elencados pela parte requerida, 

referente às Cédulas de Crédito Bancário n. 00.209.480-0 (id. 13744932) e 

Cédula de Crédito Bancário n. 00209.565-2 (id. 13744960), mas tão 

somente o contrato objeto da ação cautelar, como acima especificado. 

Percebe-se que, no contrato (Instrumento Particular de Alienação 

Fiduciária de Imóvel em Garantia, com Força de Escritura Púbica) foi 

pactuada a taxa de 1,65% a.m e 21,699% a.a (id. 11409866), razão pela 

qual, não procedem os argumentos dos requerentes em pretender a 

limitação de juros remuneratórios, devendo prevalecer o pactuado entre 

as partes, que conforme o contrato, não possui a abusividade narrada na 

inicial, pois o percentual ali fixado está dentro do valor de mercado, ou 

seja 1,65% ao mês, da mesma maneira ficou estipulada a referida taxa no 

contrato de aditamento (Instrumento Particular de Aditamento a 

Contrato/Cédula de Crédito/Nota de Crédito n. 002097698), especificado 

no id. 11410084. Não há que se falar em abusividade ou cobrança de 

outra taxa da pactuada, que se quer ficou comprovado nos autos. As 

partes requerentes sustentarem que a cobrança está acima da pactuada, 

tal não merece prosperar, pois não ficou comprovado que houve 

cobrança à maior do que efetivamente foi pactuado entre as partes. 

Ademais, ainda que houvesse cobrança no percentual de 2,53% a.m, 

ainda sim, estaria abaixo da taxa de mercado estabelecido pelo Banco 

Central. Não há como desconsiderar o pactuado entre as partes. Em 

relação à alegação da cobrança de capitalização diária de juros, merece 

os seguintes destaques: Apesar de ser permitida a referida quando 

avençado pelas partes, como no caso em tela, não pode ser diária, pois 

existe permissão para capitalização mensal ou anual de juros e não diária. 

Na Cédula de Crédito Bancário discutido nos autos houve a pactuação 

expressa da capitalização diária dos juros, de acordo com o item 9 da 

Cédula Bancária (id. 11410233-Pág.1) e item 10 do Aditamento id. 

11410084-Pág.3 é suficiente para constatar que houve previsão da 

capitalização de juros, entretanto, deverá ser substituída a capitalização 

diária pela capitalização mensal. Quanto aos encargos de inadimplência as 

partes pactuaram na cláusula 10ª (id. 11410233 – Pág.4) da Cédula de 

Crédito Bancário (Mútuo), a cobrança de taxa de CDI-Cetip acrescida da 

taxa de 0,256866% ao dia, capitalizados diariamente e multa de 2% sobre 

o valor da dívida. Apesar da capitalização dos juros ser permitida, não 

poderá ser diária, devendo incidir apenas de forma mensal. Assim em 

caso de mora, deverá ser aplicado juros de 0,256866% ao dia, todos 

capitalizados mensalmente e multa de 2%. Em relação à taxa de abertura 

de crédito (TAC), as partes requerentes não comprovaram nos autos a 

referida contratação de tal encargo, bem como, o pagamento realizado. 

Inexiste avença neste sentido. Em que pese à parte requerida sustentar a 

legalidade da referida cobrança e que, a mesma fora avençada entre as 

partes, no item 13.2 da Cédula de Crédito Bancário (id. 11410233), o 

encargo ali contratado não refere-se a TAC, mas sim, a Tarifa de Emissão 

de Contrato (TEC), tarifa esta que não é objeto da revisional e é encargo 

não vedado em Lei. Quanto à tese de venda casada em decorrência de 

cobrança de seguro, verifico que as partes requerentes também não 

comprovaram nos autos a referida contratação. Em que pese sustentarem 

que efetivaram o pagamento da importância total de R$ 72.936,11 (setenta 

e dois mil novecentos e trinta e seis reais e onze centavos), relativo a 

seguro, não vislumbro nos autos, em especial ao extrato bancário contido 

no id. 12993810-Pág.4, que referida importância é relativo ao Instrumento 

Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia, com Força de 

Escritura Pública n. 002088087 (id. 11409866) e/ou seu respectivo 

aditamento, contido no id. 11410084. Portanto, improcede tal pleito, e, 

consequentemente, desnecessária a suspensão do processo, em 

obediência ao Recurso Especial nº 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, como 

pretendido pela parte requerida, tendo em vista que não ficou comprovada 

nos autos a contratação de seguro, não havendo que se falar em matéria 

afeta a julgamento, nos termos do referido Resp. As partes requerentes 

sustentam que a parte requerida realizou prática abusiva, tendo em vista 

que o crédito possui mais de uma garantia, diante da feitura do Contrato de 

Cessão Fiduciária em Garantia de Duplicatas e/ou Cheques de Emissão de 

Terceiros e/ou de Notas Promissórias de Emissão de Terceiros, sem 

qualquer autorização dos requerentes. Entendo que tal tese não merece 

prosperar, conforme se depreende no mencionado contrato (id. 

12993055-Pág.1), as partes requerentes anuíram o referido, aceitando 

todas as cláusulas ali descritas. Não podem agora alegar 

desconhecimento do reforço de garantia ali previsto. Não há que se falar 

excesso de garantia de alienação fiduciária. Ademais, era previsto no 

próprio Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em 

Garantia, com Força de Escritura Pública n. 002088087 (id. 11409866), no 

item 3, que as partes requerentes se comprometeram em reforçar a 

garantia, se necessário. Portanto, não há que se falar em prática abusiva 

em razão de ter ocorrido entre as partes pacto quanto ao reforço de 

garantia. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, sabemos 

que o princípio da reparação civil, quando há violação da honra e imagem 

da pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, não houve 

comprovação nos autos de ato ilícito praticado pelo requerido. Ora, pelas 

razões e provas trazidas nos autos, o requerido não praticou ato ilícito 

capaz de gerar responsabilidade civil. A doutrinadora Maria Helena Diniz, 

ensina nos seguintes termos: “O dano moral vem a ser a lesão de 

interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica” (Curso de Direito 

Civil Brasileiro – página 71). Como ditado por Waldimir Valler, na sua Obra: 

A Reparação de Dano Moral no Direito Brasileiro, p. 29, para verificar-se 

se o dano é indenizável necessário se faz à presença dos seguintes 

requisitos: O interesse sobre um bem que haja sofrido diminuição ou 

destruição, pertencente a uma pessoa; lesão ou sofrimento deve afetar 

um interesse próprio; deve ser comprovado a certeza ou efetividade do 

dano, este deve ser certo; o dano deve subsistir ao tempo do 

ressarcimento. Portanto, não estão configurados os requisitos legais, 

nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil. Também 

não há que se falar em danos materiais, tendo em vista que não fico 

comprovado nos autos os aludidos danos. As partes requerentes 

sustentaram que contraíram empréstimo no valor de R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais), mas que teria sido liberado em sua conta 

tão somente a quantia de R$ 1.277.063,89 (um milhão duzentos e setenta 

e sete mil e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), e que, diante 

de tal fato, deve ser restituída da diferença que não lhe foi creditada. 

Entendo que não merece prosperar a referida tese, conforme se verifica 

diante do extrato bancário contido no bojo da contestação (id. 13744848 – 

Pág.12), o valor do empréstimo na importância de R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais) foi creditada na conta bancária das partes 

requerentes, contudo, nota-se que a conta bancária encontra-se negativa 

na importância total de R$ 178.422,43 (cento e setenta e oito mil e 

quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos), portanto, 

não há que se falar que foi creditado valor a menor do que efetivamente 

contratado, equivocam-se as partes requerentes. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de 

Mérito, o Pedido de Tutela Provisória Cautelar de Urgência Antecedente 

“Inaudita Altera Pars” entendo necessária a revogação da liminar 

concedida no ID n. 11468483, Expeça-se o necessário. Via de 

consequência, Julgo por resolução de mérito a Ação Revisional de 

Contratos Bancários c/c Repetição de Indébito c/c Ação de Resolução 

Contratual c/c Pedido de Tutela Cautelar de Urgência Antecedente e 

ACOLHO em parte o pedido na Ação Revisional, com fulcro no que dispõe 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 234 de 601



o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para ser substituída a 

capitalização diária pela capitalização mensal e determinar que, em caso 

de inadimplência incidir no contrato juros de 0,256866% ao dia, todos 

capitalizados mensalmente e multa de 2%. No mais, mantendo o contrato e 

a consolidação de propriedade da parte requerida do bem alienado 

fiduciariamente. Custas e despesas processuais “pro-rata’ e cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, nada sendo 

requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 01.10.18

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002002-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MURTA DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. João Murta do Prado, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente Ação Revisional de Contrato c/c Tutela 

Antecipada de Alteração de Cláusula de Cumprimento da Obrigação 

Remanescente contra Banco Losango S/A. Preliminarmente requereu a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pretende a realização de 

audiência de conciliação. Asseverou que realizou um empréstimo junto à 

requerida no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), ficando obrigada a 

pagar 18 parcelas de R$ 463,24 (quatrocentos e sessenta e três reais e 

vinte e quatro centavos) cada, porém não concorda com a cobrança dos 

juros remuneratórios de 13,19% ao mês, pugnando pela aplicação da taxa 

de 3,46% ao mês. Sustenta sobre o princípio da transparência e da 

onerosidade excessiva do contrato e da boa fé objetiva. Requereu a 

compensação dos valores pagos a maior. Asseverou sobre a 

compensação de valores pagos à maior e consignação das parcelas 

revisadas. Requereu a tutela antecipada, de modo que a Requerida se 

abstenha de efetuar cobranças indevidas, bem como retire o nome da 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito.Pugnou pela inversão do 

ônus da prova. Juntou documentos nos ids. Num. 11570024 - Pág. 1/ Num. 

11570090 - Pág. 1. A justiça gratuita foi concedida, nos termos da decisão 

de id. Num. 11570306 - Pág. 1, sem contudo conceder a tutela de 

urgência. A parte requerida juntou documentos nos ids. Num. 13391595 - 

Pág. 1/Num. 13391637 - Pág. 1 e apresentou contestação nos ids. Num. 

13391647 - Pág.1/Pág. 43. Fez uma síntese da inicial. Preliminarmente 

requereu a extinção da ação em decorrência da ausência de depósitos e 

ausência de pedido específico. Asseverou sobre a impossibilidade da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como da impossibilidade 

da concessão de Tutela para retirada de Apontamento e Manutenção na 

Posse. Aduziu sobre o não cabimento da inversão do ônus da prova. 

Destacou sobre a boa fé objetiva e da licitude da conduta da requerida. 

Asseverou sobre o não cabimento da repetição de indébito. Sustentou 

sobre a legalidade da cobrança de comissão de permanência, da 

capitalização mensal de juros, e da cobrança da TAC e TEC. Requereu a 

regularização da representação processual e pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Juntou documentos nos ids. Num. 13391653 - 

Pág. 1/ Num. 13391653 - Pág. 7. A parte requerida no id. Num. 13742346 - 

Pág. 1 sustentou não possuir interesse pela produção de provas. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação nos ids. Num. 14522598 - 

Pág. 1/Pág.13, onde ratificou a tese da inicial e pugnou pela procedência 

dos pedidos ali contidos. A parte requerida juntou documentos nos ids. 

Num. 15601697 - Pág. 1/Pág.7 e ids. Num. 15601701 - Pág. 1/Pág.11. 

Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação Revisional de Contrato c/c Tutela 

Antecipada de Alteração de Cláusula de Cumprimento da Obrigação 

Remanescente contra Banco Losango S/A. Preliminarmente requereu a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em síntese pretende com a 

presente ação a alteração da taxa de juros remuneratórios de 13,19% ao 

mês, para a taxa de 3,46% ao mês, alegando ser esta a taxa média de 

mercado. Requereu ainda, a compensação de valores pagas a maior e 

consignação das parcelas revisadas. Postulou pela tutela antecipada, de 

modo que a Requerida se abstenha de efetuar cobranças indevidas, bem 

como retire o nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito. 

Pugnou pela inversão do ônus da prova. A parte requerida requereu a 

extinção da ação em decorrência da ausência de depósitos e ausência de 

pedido específico. Asseverou sobre a impossibilidade da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, bem como da impossibilidade da concessão 

de Tutela para retirada de Apontamento e Manutenção na Posse do bem. 

Aduziu sobre o não cabimento da inversão do ônus da prova e da 

repetição de indébito. Sustentou sobre a legalidade da cobrança de 

comissão de permanência, da capitalização mensal de juros, e da 

cobrança da TAC e TEC. Compulsando os autos, denota-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de 

Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do 

ônus da prova, posto que a matéria é de direto e documental e o processo 

está pronto para decisão, dispensando provas em audiência ou pericial. 

Com relação a preliminar de ausência de pressuposto válido e regular do 

processo, ante a ausência dos depósitos nos autos, referida preliminar 

não merece guarida, em face a não concessão da medida por este Juízo, 

em decisão inicial. Ademais, a exordial não visa unicamente, o depósito 

judicial, mas sim, revisar cláusula que sustenta ser abusiva. Desta forma, 

não merece ser acolhida a referida preliminar. Da mesma forma, não 

merece guarida acolher a preliminar levantada pela requerida, quanto ao 

pedido na inicial não ter sido específico. Nota-se na exordial que a 

pretensão da requerente é revisar o contrato, especificamente no tocante 

a cobrança dos juros remuneratórios, isto é totalmente claro na sua peça 

inicial. Não há que se falar que não houve pedido específico na referida 

peça. Ademais, a própria parte requerida contestou os pontos levantados 

na inicial pela requerente. Assim, rejeito a referida preliminar. Devemos 

esclarecer que a Parte Requerente em toda peça inicial limita-se a postular 

a aplicação da taxa média de mercado, no percentual de 3,46% ao mês 

dos juros remuneratórios, e a compensação de valores pagos à maior e 

consignação das parcelas. Assim, a sentença limitará a pretensão inicial. 

Diante da Proposta de Adesão do Empréstimo Pessoal Losango (id. 

11570053), verifica que procedem aos argumentos da inicial em pretender 

a redução dos juros remuneratórios, não podendo prevalecer o pactuado 

entre as partes, que conforme ali especificado possuem a abusividade 

narrada na inicial, pois o percentual ali fixado está fora de valor de 

mercado, ou seja, 13,19% ao mês, ficando evidenciado o abuso dos juros 

remuneratórios. Apesar da Instituição Financeira não estar afeta a 

limitação de juros de 12% ao ano, não pode aplicar além de valor de 

mercado. No caso a redução dos juros remuneratórios é essencial. 

Mesmo o Contrato fazendo Lei entre as partes, não pode prevalecer 

quando há cominação de encargos além do fixado em mercado, 

possibilitando a modificação das convenções entre as partes que afastam 

os princípios norteadores da ordem pública. É autorizada à revisão 

contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos 

juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer 

o avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar 

de não está afeta a limitação de juros remuneratórios, estes não podem 

ser aplicados abusivamente como demonstrado nos autos. Ora, não se 

pode achar dentro da normalidade taxa de juros variáveis 13,19% ao mês. 

Inexiste qualquer transação bancária que o consumidor/cliente tenha tal 

percentual em seu favor, patente a abusividade do percentual contratado 

e aplicado. Assim, deverá a tese da parte autora para reduzir os juros 

remuneratórios no percentual de mercado, ou seja, 3,46% ao mês. Quanto 

ao pedido de repetição de indébito, somente poderá ser aquilatado, após 

liquidação de sentença, em face da alteração da taxa de juros 

remuneratórios, caso ocorra tal fato a referida deve ser restituída de 

forma simples e atualizada. O mesmo se aplica ao instituto da 

compensação, ainda mais, que este prevê a anuência das partes. 

Portanto, havendo pagamento à maior e sendo efetivado a compensação 

deverá o requerido proceder a restituição como acima definido. É patente, 

que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo 

tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que 

é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), 

como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º 

e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvidas sobre a sua incidência, nesta 

espécie de contrato. Por todo o exposto, persistem em parte os 

argumentos iniciais para obstar a inclusão do nome da parte requerente 

em bancos de dados restritivos, apenas com relação ao contrato discutido 

na inicial, considerando a existência de dispositivos que violam legislação 

vigente, somente após aplicação dos encargos aqui definidos, persistindo 

a mora é que poderá o requerido proceder a restrição cadastral. Inviável a 
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consignação pretendida, pois como dito acima deverá haver adequação 

do contrato e após, deverá o requerido constituir a ´parte requerente em 

mora, caso haja valores ainda pendentes de pagamento. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional de Contrato c/c Tutela 

Antecipada de Alteração de Cláusula de Cumprimento da Obrigação 

Remanescente e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para fazer incidir a taxa 

de juros remuneratórios, no percentual de mercado de 3,46% % ao mês, 

em substituição a taxa contratada. Deverá ser excluído o nome da autora 

de banco restritivo de dados, com relação ao contrato discutido nesta 

ação. Adequado o contrato havendo pagamento à maior determino a 

restituição de forma simples e atualizada e em havendo anuência das 

partes, a compensação. Considerando que a parte autora decaiu da parte 

mínima, condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00(hum mil e 

quinhentos reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. 

Após, nada sendo requerido, arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 

01.10.18

Sentença 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):

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. 

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, 01.10.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010461-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLYANA LIMA DE SOUSA (RÉU)

LEONARDO BELO DOS SANTOS (RÉU)

BELO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, DEPOSITAR DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010526-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIKAD MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

OZILMAR DE AGUIAR (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO DIAS), DEPOSITAR DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003378-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDO FRANCISCO DAMASCENO JUNIOR (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, DEPOSITAR DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011554-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (AUTOR(A))

SILVERIO MAEHLER (AUTOR(A))

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011554-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SILVERIO MAEHLER, MARIA DO 

CARMO DE PAULA MAEHLER RÉU: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECARIA, BANCO PAN S.A. DESPACHO Aguarde-se o prazo para 

apresentação da contestação. Cumpra-se. CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. 

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1106150 Nr: 13032-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRY DOS SANTOS DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SODRE ANDRADE - 

OAB:15173, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:257.220 SP

 Vistos.

Cumprida a exigência de que trata o art. 525, §6º, do CPC (fls. 151 e 156) 

atribuo efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

 Considerando a divergência das Partes com relação ao valor dos 

honorários e sucumbência 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, prazo de cinco (5) dias, 

decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem conclusos para 

deliberação.

 Sem prejuízo da perseguição da parte liquida da sentença 

correspondente aos honorários advocatícios, intime-se o Executado 

BANCO BRADESCO S/A, na pessoa do Advogado constituído para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer imposta na 

sentença, apresentando os documentos descritos na inicial (fls. 4/12), sob 

pena de multa de que trata o § 1º, do art. 536 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342612 Nr: 12846-65.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANTÔNIO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER SARAIVA DE SOUZA - 

OAB:8267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EBER SARAIVA DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 12846-65.2008.811.0041, Protocolo 

342612, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 
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medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 404586 Nr: 36174-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMITARIA E SALGADINHOS DELICIOSOS 

LTDA, JOSÉ DE MELO VILELA, MICHEL LARA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIS ALVES PONDÉ - 

OAB:13.830/MT

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1099510 Nr: 10386-27.2016.811.0041

 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): JOSÉ DOMINGOS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1070014 Nr: 55381-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO XAVIER MACEDO, THIAGO 

ANTONIO XAVIER MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 731682 Nr: 27821-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032226-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GREICE PAULA DANIEL PROCOPIO 52515095291 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 2 2 2 6 - 0 8 . 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: GREICE PAULA 

DANIEL PROCOPIO 52515095291 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, 28 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: 1032234-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)
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DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULINA DOURADO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032234-82.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: EULINA DOURADO DA SILVA Despacho 

Vistos etc. I – 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. II – Compulsando 

os autos verifico que o banco requerente não comprovou na exordial a 

mora da requerida. Sabe-se que a notificação (via postal, com aviso de 

recebimento entregue ou instrumento de protesto) é requisito 

indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. III – Diante disso, intime-se o requerente para emendar a inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias, sanando a irregularidade, acostando aos 

autos a notificação (via postal, com aviso de recebimento) ou instrumento 

de protesto, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 28 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: 1032326-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILLIE DESIREE DA CRUZ VERISSIMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032326-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: EMILLIE DESIREE DA CRUZ VERISSIMO 

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, 28 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: 1032407-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MOURA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032407-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAFAEL MOURA DE SOUZA 

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, 28 de setembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029072-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA - ME (EXECUTADO)

ROGERIO SANTOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1029072-16.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido de ID 14059559, tendo em vista tratar-se de medida de exceção, e 

que o exequente não esgotou todos os meios para localização dos 

executados. Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, providenciando a 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob de extinção da 

ação e arquivamento do feito. Cumpra-se. A/Cuiabá, 28 de setembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025783-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

WUBER JEFFERSON DE SOUZA SOARES (AUTOR(A))

JULIANA MACEDO FOLES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025783-41.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se 

o requerente, pessoalmente, e seu patrono, via imprensa, para efetuar o 

pagamento das mencionadas custas iniciais de distribuição, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. II – Ainda, 

compulsando os autos, constato a ausência do contrato firmados entre as 

partes. A jurisprudência tem assim se manifestado com relação aos fatos 

narrados pelo requerente: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE 

CLÁUSULAS APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS: 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TAXA DE 

JUROS QUE EXCEDE O DOBRO DA TAXA LEGAL DE 1%. PEDIDOS 

FORMULADOS COM FUNDAMENTO NAS REGRAS DO CDC, A RESPEITO 

DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE ADESÃO. 

PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. INSTRUMENTO 

CONTRATUAL QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. DECISÃO 

AMPARADA EM TESE JURIDICA E SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO NOS 

AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. O 

CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL 

AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR 

VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 

REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição inicial de ação revisional de 

contrato bancário, que não vem acompanhada de cópia do contrato 

revisando. 2. Faltando documento indispensável ao ajuizamento da ação 

(art. 283, CPC), não ocorre a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados pelo autor decorrentes daquele documento faltante. (TJ-PR - 

AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de 

Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 614) 

(grifo nosso) Desta feita, observo que é inviável a apresentação de 

documentos pelo requerido, quando o requerente desconhece o que está 

a pedir em juízo. Destarte, com fundamento nos artigos 319, III e VI, 321 e 

434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino ao 

requerente que emende a inicial, e traga aos autos o contrato que 

pretende controverter, e indica em sua petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, ao que indefiro 

a apresentação destes pelo requerido. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 15 de agosto de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018356-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA (ADVOGADO(A))

JULIANA NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a Decisão 

do Agravo de Instrumento interposto. Certifico mais, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021205-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE VENERO DA SILVA - COMERCIO - ME (RÉU)

ANDRE VENERO DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014936-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CLAUDE FERREIRA SOARES (EXECUTADO)

FERREIRA SOARES E SOARES DE MATOS LTDA - ME (EXECUTADO)

SILMARY CLAUDINE SOARES DE MATOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021022-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KESTRING & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013739-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES DE CARVALHO ALVES COSTA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021090-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON LUIZ WOLFF (RÉU)

TRILHA BRAVO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026446-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

LEONARDO VINICIUS FERNANDES CAETANO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006481-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE ANDRADE (RÉU)

PIZZARIA TORRE DE PISA LTDA - ME (RÉU)

MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para juntar a guia de 

arrecadação para diligência da condução do Oficial de Justiça 

comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no 

qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

NCPC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011977-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO (ADVOGADO(A))

GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

GRAZIELE ALMEIDA CORREA FERREIRA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011977-36.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Proceda a 

Secretaria ao apensamento destes autos aos autos da Ação de Execução 

de n. 1026878-43.2017.8.11.0041. II – Após, certifique-se a 

tempestividade dos presentes Embargos à Execução opostos. 

Posteriormente, renove-se a conclusão. Cumpra-se. A/Cuiabá, 01 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017347-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRO COSMO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017347-30.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para que se manifeste nos autos especificamente quanto à manifestação 

do requerido de ID 13969281, no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipada da lide. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032532-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ARAUJO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 2 5 3 2 - 7 4 . 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: JOAO CARLOS 

ARAUJO NASCIMENTO Despacho Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico a ausência do contrato em que se funda o pedido, diante disso, 

intime-se o requerente para emendar a inicial, trazendo o contrato firmado 

entre as partes, bem como, 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. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032535-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADESON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032535-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: JADESON DA SILVA 

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, 01 de outubro 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: 1032678-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

EDNEY MARTINS GUILHERME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DEOCLIDES BRAUN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032678-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JAIRO 

DEOCLIDES BRAUN 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, 01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015479-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GESICA FERREIRA ALVES (EXECUTADO)

PAULA GESICA FERREIRA ALVES - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016243-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KESTRING & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029461-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COUTINHO GOMES (RÉU)

SEBASTIAO GOMES FERREIRA (RÉU)
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CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (RÉU)

SANDRA LUIZA COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017590-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UEMERSON DO CARMO SILVA - ME (EXECUTADO)

UEMERSON DO CARMO SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020686-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (RÉU)

GRUPO Z2 IMPORTACAO E EXPORTACAO ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 

ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003729-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ANTONIO DAMIN (ADVOGADO(A))

EDJANE DA SILVA BARBOSA CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003729-81.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 453507 Nr: 25276-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. K. DIESEL LTDA-ME, HUMBERTO TAKEO 

KOGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo ajuizou Ação Monitória em face de 

K. K. Diesel Ltda ME e Humberto Takeo Koga, objetivando o recebimento de 

um crédito no valor de R$ 110.354,92 (cento e dez mil trezentos e 

cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), representado pela 

Contrato de Limite Rotativo de Desconto de Títulos de Crédito Mútuo de n. 

06380968598), fls. 24/29. Acostou junto a inicial os documentos de fls. 

15/95.

Requereu a expedição do competente mandado monitório e, não havendo 

pagamento, a sua conversão em procedimento executivo.

Devidamente citado o requerido, por edital, conforme decisão de fl. 137, 

comprovação de publicação de fls. 144/146, este permaneceu inerte 

consoante certidão de fls. 147.

Tendo-lhe sido nomeado Curador Especial, o Defensor público apresentou 

petição de negativa geral, fl. 150.

Rejeito a negativa geral apresentada.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1102c, do Código de Processo Civil, 

converto o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno 

direito o título executivo, no valor de R$ 110.354,92 (cento e dez mil 

trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios do patrono do autor, que arbitro em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, com fundamento nos itens “I, II, III”, do § 2º, do artigo 82, 

do Código de Processo Civil.

Determino o prosseguimento do feito na forma prevista no Livro I, Título II, 

do CPC.

 P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória 

atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva. Proceda a 

secretaria às alterações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813324 Nr: 19801-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M RODRIGUES DE SOUZA MERCEARIA ME, 

JOÃO MARCOS RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens dos executados:

- J. M. Rodrigues de Souza Mercearia - ME, CNPJ n. 01.564.931/0001-85;

- João Marcos Rodrigues de Souza, CPF n. 513.848.765-53.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem ainda, para dar andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804132 Nr: 10592-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DA S. MACEDO COSTA - ME, LUCIMARA DA 

SILVA MACEDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens das executadas:

- L. da S. Macedo Costa ME, CNPJ n. 011.541.732/0001-05;

- Lucimara da Silva Macedo, CPF n. 706.088.221-91;

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome das executadas.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem ainda, para dar andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1132810 Nr: 24182-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERENITA COSTA SOARES 

GUIMARAES - OAB:9783 MT

 Vistos etc.

I – Expeça-se Alvará Judicial em favor do executado, para levantamento 

da quantia depositada nestes autos, devendo ser transferido na conta e 

agência indicada às fls. 54.

II – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens do executado:

- José Henrique Costa Soares, CPF n. 551.642.931-53.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome do executado.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem ainda, promover ao andamento do feito, no prazo de em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 221736 Nr: 29831-17.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO LUIZ RODRIGUES DANTAS, ANA 

PAULA ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, tendo em vista que a última atualização ocorreu em 2011, a fim 

de possibilitar a análise do pedido de fls. 225/229, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 858985 Nr: 892-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO KOSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente intimado para o pagamento do débito, o executado não pagou 

a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.

Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 84/85, e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

maio/2018 - R$ 167.202,55 (cento e sessenta e sete mil e duzentos e dois 

reais e cinquenta e cinco centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: Mauro 

Kosis – CPF nº 430.083.561-68, e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as 

reservas mantidas pelo Banco Central.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se o 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 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.: 456459 Nr: 27205-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança de valor de residual garantido, devidamente 

sentenciada, com trânsito em julgado, certidão de fl. 158.

À fl. 181 compareceu o banco comprovando o pagamento da 

complementação do débito, conforme depósito de fl. 183.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, petição 

de fl. 188, 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. 188, conforme autoriza a procuração 

de fl. 29, 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 455365 Nr: 26570-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONANDES FERNANDO DE MOURA - ME, 

CLEONANDES FERNANDO DE MOURA

 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: ALMERINDO JOSÉ SILVA 

COSTA - OAB:2.256

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 58, expeça-se mandado para penhora, avaliação 

e remoção dos veículos do executado, encontrados na pesquisa realizada 

via sistema Renajud (anexo), a ser cumprido no endereço indicado da 

exordial, com urgência.

II – Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

III – Intime-se ainda o exequente, para nomear o depositário judicial, o qual 

ficará responsável pelo veículo, 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.: 1116835 Nr: 17387-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INACIO FILHO - 

OAB:11.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de exibição de documentos, devidamente sentenciada, 

com trânsito em julgado, certidão de fl. 103.

À fl. 93 compareceu o banco comprovando o pagamento do débito, 

conforme depósito de fl. 99 e exibindo nos autos cópia dos documentos 

postulados pelo exequente.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, petição 

de fl. 104, tenho que o banco executado cumpriu a obrigação, 

satisfazendo a execução.

Disponibilize-se ao exequente os documentos apresentados pelo 

executado, substituindo-os por fotocópia.

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. 104, conforme autoriza a procuração 

de fl. 08, 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.: 794209 Nr: 518-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP

 Vistos etc.

Trata-se de ação de exibição de documentos, devidamente sentenciada, 

com trânsito em julgado, certidão de fl. 75.

À fl. 77 compareceu o banco comprovando o pagamento do débito, 

conforme depósito de fl. 78.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, petição 

de fl. 80, tenho que o banco executado cumpriu a obrigação, satisfazendo 

a execução.

Disponibilize-se ao exequente os documentos apresentados pelo banco 

executado, substituindo-os por fotocópia.

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. 80, conforme autoriza a procuração de 

fl. 07, 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.: 94190 Nr: 4892-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GONDIN DOS SANTOS, 

FRANCISCA BORGES MONTEIRO GONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - 

OAB:8589/MT, RONALDO GONDIM DOS SANTOS - OAB:11905-A/MT, 

TULIO FERNANDO FANAIA TEIXEIRA - OAB:2455/MT

 Vistos etc.

I – Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta 

para o referido processo, oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para 

vincular a estes autos, os numerários bloqueados e transferidos, via 

Sistema Bacenjud, encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio dos valores de fls. 390/391, no prazo de 02 (dois) dias.

II – Certifique a Secretaria o decurso de prazo para os executados 

impugnarem as penhoras realizadas às fls. 386, consoante determina o 

artigo 854 do Código de Processo Civil.

 III – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens dos executados:

- Ronaldo Gondin dos Santos, CPF n. 138.542.594-68;

- Francisca Borges Monteiro Gondin, CPF n. 070.045.321-00.

IV – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados.

V – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem como, para promover ao andamento do feito, no prazo de em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 278921 Nr: 5531-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FROIS - ME, MARCOS 

ANTONIO FROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens das executadas:

- Marcos Antônio Frois ME, CNPJ n. 86.856.184/0001-01;

- Marcos Antônio Frois, CPF n. 522.189.961-20.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 
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tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome das executadas.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem ainda, para dar andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 423855 Nr: 8118-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO DA SILVA CARVALHO

 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:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via do 

processo de execução.Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem 

pública, a ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que o 

requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, 

perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido 

impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o seguinte entendimento:

(...).Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nos autos.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81186 Nr: 4893-02.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO AUGUSTO DE VIEIRA DE AGUAR, 

ELIANE MOURA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos etc.

I – Em cumprimento à decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, proferido no 

Recurso de Apelação sob n. 144580/2017, que anulou a sentença de fls. 

192197.

Determino o regular andamento do feito.

 II – Tendo em vista o requerimento do exequente às fls. 421, indefiro o 

pedido de penhora online nas contas bancárias dos executados, ante a 

garantia da execução pela penhora do imóvel descrito às fls. 20.

III – Intime-se o exequente, para dar andamento ao feito, informando o seu 

interesse no imóvel penhorado às fls. 33, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 154480 Nr: 8223-94.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCÍLIO NASCIMENTO JUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta do executado, defiro o pedido 

de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização de bens 

do executado:

- Ercílio Nascimento Justino, CPF n. 340.045.051-00.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome do executado.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem como, para promover ao andamento do feito, no prazo de em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81215 Nr: 4221-57.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE LEASING ARREDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI NINA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:, 

ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:1136/MT

 Vistos etc.

I – Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta 

para o referido processo, oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para 

vincular a estes autos, os numerários bloqueados e transferidos, via 

Sistema Bacenjud, encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio dos valores de fls. 241/243, no prazo de 02 (dois) dias.

II – Certifique a Secretaria o decurso de prazo para os executados 

impugnarem as penhoras realizadas às fls. 240, consoante determina o 

artigo 854 do Código de Processo Civil.

 III – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não 

localizou valores para penhora em dinheiro na conta do executado, defiro 

o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens da executada:

- Marlei Nina Silva (Firma Individual), CNPJ n. 37.518.669/0001-80.

IV – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome da executada.

V – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem como, para promover ao andamento do feito, no prazo de em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819654 Nr: 25927-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOENCON PROJETOS E TECNOLOGIA 

AMBIENTAL LTDA, JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR 

- OAB:15138

 Vistos etc.
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 I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 245.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o executado para pagamento do débito, na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 336191 Nr: 7035-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON CASTRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242.085/SP, CELSON MARCON - OAB:11340-A/MT, Cristiane 

Belinati Garcia Lopes - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em 

Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta por Banco Finasa S/A 

em face de Everson Castro Dias.Aduziu ter firmado com o requerido um 

contrato de Abertura de Crédito para Financiamento de Bens e/ou 

Serviços de n. 369026041, em 05/11/2007, para aquisição do bem marca 

CHEVROLET, modelo CORSA WIND, cor BRANCA, ano de 

fabricação/modelo 1997/1997, chassi 9BGSC08ZVVB623426, no valor de 

R$ 14.466,60, a ser pago em 36 parcelas mensais.Que o requerido se 

tornou inadimplente a partir da parcela com vencimento em 05/12/2007, 

totalizando o débito da quantia de R$ 11.112,12, atualizado até 

05/12/2007.A ação foi distribuída em 02/04/2008, e a decisão inicial 

proferida em 11/04/2008.Expedidos e cumpridos apenas dois mandados 

de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato, e citação do réu, 

não foram localizados o bem e nem o requerido.Em março/2014 o 

requerente pleiteou a conversão da ação em exe.(...))Com base nestas 

premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição 

merece acento, na medida em ¬que a impossibilidade de satisfação do 

crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, 

exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 5º, VIII, do Código Civil de 

2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761186 Nr: 13631-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 299667 Nr: 13071-22.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA., 

Distribuidoras de Frutas Pampeana Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 95, desentranhem-se os documentos de fls. 18/19, 

entregando-os aos subscritores, substituindo os cheques pelas cópias 

constantes às fls. 96/97.

Após, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 725591 Nr: 21325-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSBECK DA PENHA BUCAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 748640 Nr: 307-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO VITAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020/SP, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773050 Nr: 26180-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAEPE - CENTRO AMAZONICO ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO, LEANDRO RODRIGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, 

PABLO ORAMA PADRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo 

Extrajudicial proposta por Banco Bradesco S/A em face de CAEPE – 

Centro Amazônico de Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda, Leandro Rodrigo 

Figueiredo de Oliveira e Pablo Orama PadronRelatou o Banco exequente 

que firmou com os executados uma Cédula de Crédito Bancário - Conta 

Garantida Renovação Automática Aval - PJ n. 227/3349333, no valor de 

R$ 30.860,87, em 20/01/2012, pela qual estas se tornaram inadimplentes, 

totalizando o débito na quantia de R$ 32.864,68, atualizado até 

31/07/2012.A ação foi distribuída em 27/07/2012, e decisão inicial 

proferida em 17/08/2012, determinando a citação dos executados.Às fls. 

27 foram devidamente citados CAEPE – Centro Amazônico de Ensino, 

Pesquisa e Extensão Ltda e Leandro (...).DISPOSITIVOI – Em face do 

exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de 

consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título 

executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro, apenas e tão somente 

quanto ao executado não citado Pablo Orama Padron.Condeno o Banco 

exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos 

executados nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem 

ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em 

julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.II – Quanto aos 

executados citados (CAEPE – Centro Amazônico de Ensino, Pesquisa e 

Extensão Ltda e Leandro Rodrigo Figueiredo de Oliveira), intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

de extinção da ação e arquivamento dos autos.Decorrido o prazo, 

certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 106437 Nr: 199-14.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FIGUEIRA DE GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, MAX WEYZER MENDONÇA DE OLIVEIRA 

- OAB:, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX WEYEZER MENDONÇA DE 

OLIVEIRA - OAB:6.060/MT

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos, visto que 

este volume extrapola o número de folhas que comporta.

II – Intime-se o perito nomeado Domingos Sávio de Lima Barros para 

manifestar sobre a petição de fls. 196/197, acerca da discordância da 

parte autora da proposta de honorários por ele apresentada.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 802351 Nr: 8814-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 808169 Nr: 14631-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNIOCHI NOMURA & CIA LTDA ME, MARIO 

AKIO KUNIOCHI, ALBERTO KEITI NOMURA JÚNIOR, ELZA LIYOKO UMINO 

KUNIOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 112.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intimem-se os executados para pagamento do débito, na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1109066 Nr: 14289-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS DE JESUS COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, RODRIGO REIS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de penhora, avaliação e remoção de veículos dos 

executados, vindo às fls. 46. Tendo em vista que não foram localizados 

bens das executadas junto ao sistema Renajud, consulta de fls. 43/44.

 II – Intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 321837 Nr: 23393-04.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÊNIO JOSÉ FERREIRA, PANTALEÃO 

ANCELMO FERREIRA, CLENIO JOSÉ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido do exequente para nova consulta de bens dos 

executados junto ao Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), tendo 

em vista os documentos e certidão juntados às fls. 117/119.

II – Intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 709773 Nr: 2681-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE MARIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Banco do Brasil S/A apresentou às fls. 114/122, Embargos de 

Declaração da sentença proferida às fls. 112/113, alegando omissão e 

contradição na referida sentença, pugnando ao final pelo acolhimento dos 

presentes embargos e o aclaramento do decisum.Atendendo ao comando 

do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão.É o 

Relatório.Fundamento e Decido.(...). O pedido não merece prosperar. Não 

vislumbro no decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a 

ser sanada através dos embargos. Trata-se de irresignação no tocante a 

suposta omissão e contradição existentes na sentença proferida às fls. 

112/113, que reconheceu a ocorrência do instituto da prescrição 

intercorrente nos autos, declarando extinto o processo, desconstituindo o 

título que lhe serve de parâmetro.Aduz o banco embargante que a 

sentença foi supostamente omissa no que tange aos novos preceitos do 

Código de Processo Civil, iniciando a contagem da prescrição intercorrente 

nos ditames do artigo 1.056 do CPC, o que não ocorreu no caso dos 

autos.O embargante alega também a existência de contradição por parte 

deste D. Juízo em razão da inércia do embargante, visto que houve 

andamento do feito ao longo da tramitação. Pleiteando o acolhimento dos 

presentes embargos a fim de suprir a contradição apontada. Apesar dos 

substanciosos argumentos expendidos pelo banco embargante, tenho que 

não merece acolhimento.O que objetiva o embargante, por meio dos 

presentes embargos é a reapreciação dos autos, conforme fundamento 

da sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada na decisão 

guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já devidamente 

atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida, o que só será possível através do recurso cabível.Isto posto 

recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos 

opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 757560 Nr: 9746-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I T DEFANTE - ME, IVANIO AUFER DEFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 63 e suspendo a execução, pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Decorrido o referido prazo, independente de nova decisão, intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu advogado, via 

imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 837890 Nr: 42621-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA ECON. CRED. MÚTUO COMERC. DE 

MEDICAMENTO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS AUGUSTO BORGES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como 

desconstituo o título executivo judicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 433885 Nr: 13157-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPS PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS 

LTDA, JOSÉ CARLOS KOCHANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A, 

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito.Desta forma, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição 

intercorrente nos casos em que o requerente não parece colaborar com a 

solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem 

mesmo dando o devido impulsionamento.Neste sentido, o entendimento 

deste E. Tribunal de Justiça:(...) Com base nestas premissas, conforme já 

demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida 

em ¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do 

exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de 

consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título 

executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco 

exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos 

executados 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 704821 Nr: 39505-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MARQUES - ME, MAURICIO 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de consulta de endereço vindo à fl. 73, uma vez que 

entendo totalmente desnecessário. Com efeito, os executados foram 
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devidamente citados, conforme certidão de fl. 38.

Assim, intime-se o exequente, pessoalmente e via de seu patrono, 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.: 882309 Nr: 18138-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DA SILVA MUNHOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos, verifico que o pedido do embargante acerca 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita na exordial não foi 

apreciado pelo Juízo, consoante fls. 124/125.

 Diante disso, em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência.

Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao embargante.

 II – Oficie-se ao Cartório de 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT, 

determinando o cancelamento/baixa do protesto registrado em nome do 

embargante Milton da Silva Munhoz, encaminhando-se a documentação 

que se fizer necessária.

Diante da certidão de trânsito em julgado às fls. 111, retornem os autos ao 

arquivo com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 15158 Nr: 311-71.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARKYBALDO JUNQUEIRA DOS SANTOS, 

MÁRCIA OLIVEIRA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 714 e suspendo a execução, cujo término ocorrerá 

no dia 27/12/2018, conforme postulado pelo Banco exequente, nos termos 

do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Decorrido o referido prazo, independente de novo despacho, intime-se 

exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu advogado, via 

imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 444093 Nr: 19349-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA D. SPASSINI - ME, MARIA DULCELINA 

SPASSINI, OSWALDO LAZARETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, por ausência de citação válida dos executados no 

prazo da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos 

do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente 

em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, uma vez que 

o executado não constituiu advogado 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.: 879526 Nr: 16517-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO JOSÉ MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BONSUCESSO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:53588 OAB/RJ, EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103.082/MG, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147.386 OAB SP, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, RAFAEL 

ANTÔNIO DA SILVA - OAB:244.223/SP, Rodrigo Veneroso Daur - 

OAB:102.818/MG, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:17.314/CE

 Vistos etc.

I – Diante da certidão de trânsito em julgado da sentença de fls. 590, 

proceda a Secretaria à alteração na capa dos autos, bem como no 

sistema Apolo, com a exclusão do Banco Bonsucesso S/A do polo 

passivo.

II – 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800694 Nr: 7117-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EKTRON SEGURANÇA ELETRÔNICA E 

CALHAS LTDA -ME, ADELIO DA SILVA REZENDE

 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: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11.395/MT

 Vistos etc.

I – Intime-se o banco exequente para que traga aos autos documento hábil 

à comprovação da cessão de crédito informada às fls. 116, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

 II – Certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo para cumprimento 

do item II da decisão de fl. 114.

Após, 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.: 18317 Nr: 2859-49.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE ARRUDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, GUSTAVO CALABRIA RONDON - OAB:6.332, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CUIABÁ - OAB:
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 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta do executado, defiro o pedido 

de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização de bens 

do executado:

- Manoel de Arruda Souza, CPF n. 156.780.751-87.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome do executado.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem como, para promover ao andamento do feito, no prazo de em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 389411 Nr: 24767-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES E CONCEIÇÃO LTDA ME, 

FRANCISCO EMIDIO RODRIGUES, LAURECI NEVES CONCEIÇÃO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para manifestar quanto à desistência ou não dos 

bloqueios efetuados nos veículos localizados via Sistema Renajud às fls. 

83/84, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado 

desistente de tais bloqueios/penhoras.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 29701 Nr: 345-75.1991.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO LUIZ BERTEI, ROSANE BERTEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5398-A OAB/MT, JOÃO ANTONIO CARGNELUTTI - OAB:RS/10408

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos.

II – Intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para trazer aos autos o cálculo do débito atualizado, 

bem ainda promover ao andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 40058 Nr: 8590-26.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS VICENTE DA SILVA, Elvira Alice Dorileo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de vista dos autos, vindo às fls. 238, pelo prazo legal, 

mediante carga.

II – Intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para trazer aos autos o cálculo do débito atualizado, 

bem ainda promover ao andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1267852 Nr: 26965-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALITON FRANCISCO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:8125 MS

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1001454 Nr: 24047-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALITON FRANCISCO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:19237/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se na Secretaria o cumprimento da decisão proferida nos autos 

apensos dos Embargos à Execução de n. 26965-16.2017 (código 

1267852).

Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de fls. 57.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 742775 Nr: 39685-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉIA TAVARES DO ESPÍRITO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos etc.

I – Desentranhe-se a petição de fls. 132/134, tendo em vista a sua 

duplicidade, entregando-a ao seu subscritor.

II – Certifique a Secretaria a tempestividade da Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença apresentado pelo executado às fls. 135/138.

III – Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor do 

débito, nos parâmetros determinados conforme sentença de fls. 107/112 e 

valores depositados na Conta Única Judicial às fls. 138, em 29/02/2016.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 67650 Nr: 671-25.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO, JOÃO 

BATISTA DE PINHO, Bolanger José de Almeida, WILSON DE ARRUDA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dâmaris Alves Chaves - 

OAB:OAB/MT 12.337-A, LUIZ DE LIMA CABRAL - OAB:4631/MT

 Vistos etc.Devidamente intimados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 

168/169, e para tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado em 02/05/2018 - R$ 475.864,20 

(quatrocentos e setenta e cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais e 

vinte centavos), que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes ao executados: Francisco de Arruda Machado – 

CPF nº 080.858.031-00, João Batista de Pinho, CPF nº 177.363.231-00, 

Wilson de Arruda Pinto, CPF nº 110.178.721-04 e Bolanger José de 

Almeida, CPF nº 029.641.041-15, e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as 

reservas mantidas pelo Banco Central.Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Código de Processo Civil.(...), 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.: 457352 Nr: 27680-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PISOS E 

REVESTIMENTOS LTDA ME, LIGIA BRANDÃO DA SILVA, RICARDO 

BRANDAO MIRANDA

 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: EDIONE BRANDAO DA SILVA - 

OAB:18546/O, KARLA MOREIRA ALVES - OAB:16.061

 Vistos etc.I – Intime-se o exequente e seu patrono via imprensa, para 

cumprir o determinado no item III, às fls. 110, manifestando seu interesse 

na possível emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente 

ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ, no prazo de 05 (cinco) 

dias.II – Citados por edital os executados permaneceram em silêncio, 

nomeando o Juízo, em favor destes, Curador Especial. Tendo este 

manifestado pela negativa geral às fls. 64.Diante dos argumentos 

expendidos na negativa geral e tendo em vista que devidamente citados 

para o pagamento do débito, os executados não pagaram a dívida e nem 

ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 127/128 e para tanto, ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito atualizado em 09/05/2018 - R$ 

1.0007.710,78 (um milhão, sete mil setecentos e dez reais e setenta e oito 

centavos), que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao executados: Nossa Senhora de Fátima Pisos e 

Revestimentos Ltda – CNPJ nº 04.906.623/00001-89, Lígia Brandão da 

Silva – CPF nº 696.891.481-68 e Ricardo Brandão Miranda – CPF nº 

042.761.941-64, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo 

Banco Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ,(...) 

indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 886718 Nr: 21066-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.As partes entabularam acordo, consoante fls. 46/50, no 

entanto o executado descumpriu a avença, consoante petição de fls. 

57/59.Observo que o executado não foi formalmente citado, no entanto, 

compareceu espontaneamente nos autos, assim dou-o por citado. Aliados 

ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, 

parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Novo Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 57/59 do 

exequente Banco Bradesco S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12 e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado em 06/04/2018, - R$ 71.248,08 (setenta e um mil duzentos e 

quarenta e oito reais e oito centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado Marcelo 

Pereira da Silva, CPF n° 396.933.923-53, e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as 

reservas mantidas pelo Banco Central.Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Em seguida, intime-se o 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 com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC (...).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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 289575 Nr: 10098-94.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIL BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via do 

processo de execução.Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem 

pública, a ocorrência da prescrição intercorrente nos casos em que o 

requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, 

perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido 

impulsionamento. Neste sentido, colaciona-se o seguinte entendimento:(...) 

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento 

da prescrição intercorrente merece acento, na medida em ¬que a 
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impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço 

a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e 

declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, 

ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, mas 

deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que 

não há patrono constituído aos executados nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 721390 Nr: 16892-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOIR DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA FREITAS BORGES - 

OAB:14639, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A, FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206339

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a Certidão de decurso de prazo expedida, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 976337 Nr: 12346-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPGLOBAL LTDA- ME, JULIO CEZAR 

GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, que 

há a possibilidade de encaminhar a CARTA PRECATÓRIA VIA MALOTE 

DIGITAL, impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, encartar nos autos o comprovante de preparo para 

distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de desinteresse na 

realização do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788584 Nr: 42564-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA RAIMUNDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento da sentença proferida às fls. 20/21, conforme 

pedido da exequente vindo às fls. 23/24.

À fl. 29 compareceu o banco comprovando o pagamento do débito, 

conforme depósito de fl. 30 e apresentando cópia dos documentos 

determinados na sentença.

Disponibilize-se à exequente os documentos apresentados pelo 

executado, acostados às fls. 32/35, substituindo-os por fotocópia.

Diante da concordância da exequente com o pagamento efetuado, fl. 63, 

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 da 

exequente, na forma indicada à fl. 63, 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.: 81511 Nr: 988-23.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINEIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA, ÉUCLENES MARTINS DE ARAÚJO, VANDERLEI DINIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 Vistos etc.I – (...) Não tendo ocorrido esta inércia, rejeito o pedido de 

reconhecimento da prescrição intercorrente arguida pelos executados às 

fls. 272/273.II – (...) defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 

259, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do 

débito no valor de: R$ 69.635,10 (sessenta e nove mil seiscentos e trinta e 

cinco reais e dez centavos), que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes aos executados: (...) constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud.Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código 

de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 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.III – Defiro os pedidos de fls. 259.E para tanto, procedo à 

consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) 

e Renajud (Detran/MT): Mineração Comércio de Derivados de Petróleo Ltda 

– CNPJ nº 70.432.158/0001-16, Vanderlei Dinis – CPF n. 202.743.191-87 e 

Euclenes Martins de Araújo – CPF nº 299.676.861-20.Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que 

se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785439 Nr: 39287-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDO MARQUES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 70, e para tanto, procedo à 

consulta de bens do executado pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) e 

Renajud (Detran/MT): Zildo Marques Damasceno – CPF n. 342.531.730-04, 

fls. 05.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1106205 Nr: 13059-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIPPON STAR DO BRASIL LTDA, WALLYSSON 

ROYTHER GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189/MT

 Vistos etc.

Nippon Star do Brasil Ltda, neste ato representada por Wallysson Royther 

Gomes de Oliveira propôs Ação de Embargos à execução em face de 

Banco da Amazônia S/A, pleiteando a revisão do contrato firmado entre as 

partes, alegando excesso de execução, contrato este objeto da ação de 

execução apensa (Feito nº 1912-67.2016 – Código: 1080746).

Pela decisão proferida à fl. 67, determinou o Juízo a intimação da 

embargante para comprovar sua incapacidade financeira ou recolher as 

custas e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, via de seu patrono e pessoalmente, 

conforme aviso de recebimento de fl. 75, a embargante permaneceu 

inerte, consoante certidão de fl. 76.

Assim, deveria a embargante ter providenciado o recolhimento das 

referidas custas e taxas judiciárias.

 Todavia, permaneceu silente, deixando de dar cumprimento à 

determinação judicial, ensejando assim o indeferimento da inicial.

Diante da verificação do vício processual, foi oportunizado ao autor a 

chance de retificá-lo. Entretanto, este demonstrando desinteresse na 

ação, deixou transcorrer o prazo sem realizar o recolhimento das custas 

imprescindíveis à continuidade da ação.

Logo, em virtude do não cumprimento da determinação judicial, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro nos artigos 330, inciso I e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela embargante.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e traslade-se cópia da sentença 

para os autos da execução apensa (Feito nº 1912-67.2016 – Código: 

1080746).

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.: 1080746 Nr: 1912-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIPPON STAR DO BRASIL LTDA, WALLYSSON 

ROYTHER GOMES DE OLIVEIRA, MARLENE APARECIDA MARIANO 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT, 

WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 56, e para tanto, procedo à 

consulta de bens dos executados, que compareceram espontaneamente 

apresentando os embargos à execução apensos, pelos Sistemas Infojud 

(Receita Federal) e Renajud (Detran/MT): Nippon Star do Brasil Ltda – 

CNPJ n. 15081.093/0001-01 e Wallysson Royther Gomes de Oliveira – CPF 

n. 017.706.761-63, fls. 04.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 II – Certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo para pagamento e 

apresentação de defesa, por parte da executada citada por edital, Marlene 

Aparecida Mariano Siqueira.

III – Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 60/61, juntou a 

publicação do edital de citação da executada: Marlene Aparecida Mariano 

Siqueira.

Embora citada por edital, a executada não apresentou defesa.

Dessa forma, não tendo a executada atendido 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.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 384123 Nr: 20235-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FURTADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 73, e para tanto, procedo à 

consulta de bens do executado pelos Sistemas Infojud (Receita Federal) e 

Renajud (Detran/MT): Aparecido Furtado de Oliveira – CPF n. 

544.282.031-87, fls. 08.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 217117 Nr: 25895-81.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCELI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo 

término ocorrerá em 30/11/2020.

II – Defiro o pedido junto às fls. 158/159 e suspendo o presente feito até o 

cumprimento da avença.

III – Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do acordo. Decorrido o 

referido prazo, intime-se o requerente pessoalmente (via Postal com AR), 

e seu patrono, via imprensa, para informar acerca do cumprimento do 

acordo, no prazo de 10 (dez) dias.

Após retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793115 Nr: 47205-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C ALVES SANTANA - ME, CLEITON ALVES 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 88 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, 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.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 346614 Nr: 22317-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO P M DA PAIXÃO ME, THIAGO PAULO 

MENICHINI DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

COMODORO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 100 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, 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.

 Em seguida, 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.: 382120 Nr: 17679-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINA MARIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, JOAO PAULO CARVALHO DIAS - 

Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de suspensão constante em fls.74, tendo em vista o 

decurso do prazo solicitado pela Defensoria Pública.

Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 772060 Nr: 25149-72.2012.811.0041

 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: ALEX VICTOR OURIVES NINCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de suspensão constante em fls.74, tendo em vista o 

decurso do prazo solicitado pela Defensoria Pública.

Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 715811 Nr: 10060-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATAL MODAS LTDA, INEZ DE AGUIAR 

BARBOSA, DEUSDETE GONÇALVES LUGES

 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:

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de suspensão, de fl. 84, intime-se o exequente, 

para manifestar, especificamente acerca do bem localizado à fl. 81, no 

prazo de 05 (cinco) dias, e promover o andamento do feito.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de fl.84.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 857818 Nr: 60047-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDICY DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que já transcorreu o prazo solicitado pela parte autora 

(fl.49), intime-se o requerente, pessoalmente e via de seu patrono, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851074 Nr: 54065-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.S.D. DE ALMEIDA ME, VLADIMIR SERGIO 

DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 50 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, 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.

 Em seguida, 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.: 452144 Nr: 24314-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSO FRANCISCO BIAZUS ME, GELSO 

FRANCISCO BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 84 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, 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.

 Em seguida, 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.: 80075 Nr: 11692-56.2001.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERTEL - COOPERTIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO 

DOS TEL. DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LÚCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 100 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, 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.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 777008 Nr: 30344-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILTON NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO 

MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSÉ GOMES 

JUNIOR - OAB:8.194-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o embargado do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1078202 Nr: 356-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1171701 Nr: 40861-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYS PRATES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

JOAO OSORIO FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039/MT, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT

 Vistos etc.

I – Processo em ordem. Não existem nulidades a serem pronunciadas na 

presente fase. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação. Dou o feito por saneado.

II – Na fase de especificação de provas, postula a embargante pela 

produção de prova pericial.

Defiro a produção de prova pericial e para tanto, nomeio perito 

grafotécnico: Thyago Jorge Machado, brasileiro, perito oficial criminal, 

especialista em grafotécnica, o qual deverá ser intimado da presente 

nomeação, no endereço Rua General Irineu de Souza, nº 144, Bairro 

Duque de Caxias II, Cuiabá, CEP. 78043-360, devendo a parte autora arcar 

com os honorários do perito.

II – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 421, 

§ 1º do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias.

Vinda a proposta de honorários do perito, intime-se a embargante para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

III) – Defiro a prova oral pela qual as partes protestaram, embargado à fl. 

111 e embargante à fl. 113.

Assim, diante do interesse das partes, entendo necessária a dilação 

probatória para melhor elucidação dos fatos a que alude o pedido inicial.

 Diante disso, designo o dia 15/11/2018, às 15:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime-se o embargado para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos 

a qualificação e endereço das testemunhas arroladas, possibilitando a 

realização das intimações, sob pena de não o fazendo, ficar responsável 

pelo comparecimento da testemunha.

Intimem-se as partes, inclusive para depoimento pessoal, seus patronos e 

testemunhas oportunamente arroladas. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026006-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMMERSON LUIZ ROSSI RIBEIRO (EMBARGANTE)

LUIZ DA PENHA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a impugnação aos Embargos à Execução 

apresentada nos presentes autos é tempestiva, haja vista que os 

Embargos a Execução não haviam sido recebidos judicialmente em face ao 

não cumprimento do art. 914 §1º do CPC sendo tais juntados diretamente à 

Execução. Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte embargante se manifestar 

sobre a Impugnação aos Embargos à Execução encartados aos autos, 

dentro do prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032221-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENIL FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032221-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: RENIL FERREIRA DE OLIVEIRA 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 VOLKSWAGEN/ NOVO 

VOYAGE CL MCV, Ano Fabricação/Modelo 2016/2017, cor CINZA, Chassi 

9BWDG45U0HT033788, Placa OBL-6272, Renavam 01092782190, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 254 de 601



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, 28 de 

setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031523-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE ARAUJO FRANCA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1031523-77.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Proceda-se à alteração na capa dos autos fazendo constar como Ação 

de Cobrança – Rito Ordinário, e não Monitória como consta. II – Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. 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. III – Intime-se o requerente para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se. A/Cuiabá, 28 de setembro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada 

em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1015663-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015663-36.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Recebo 

os presentes embargos SEM o efeito suspensivo, tendo em vista a 

ausência dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 do 

CPC. II – Comprove a embargante, no prazo de 05 (cinco) dias, que é a 

sócia da empresa Majori – Imobiliária M. Joaquinna Ltda. Após, 

certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos para análise do 

pedido de exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito, diante da caução ofertada. III – Intime-se o Banco embargado, 

na pessoa de seus Patronos, para impugnação, no prazo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008112-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLA SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008112-39.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o exequente 

pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para dar 

andamento ao feito, manifestando-se quanto às certidões dos Oficiais de 

Justiça, bem como quanto à indicação de bens à penhora da executada, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. A/Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014690-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

CLOVIS MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014690-18.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Tendo em vista a 

certidão de tempestividade do Recurso de Apelação de ID 13608721, 

recebo a apelação de ID 12786169 em seus regulares efeitos. II – Diante 

da apresentação das Contrarrazões ao Recurso de Apelação junto ao ID 

14062204, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima. Cumpra-se. A/Cuiabá, 

01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020159-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO BAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT (ADVOGADO(A))

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

WENDER MOURA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020159-79.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Defiro o pedido de ID 

14312475 e suspendo a execução nos termos do art. 921, III e §§1º ao 5º, 

do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano. II – Decorrido o prazo, independente 

de novo despacho, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Banccario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017964-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO BOTELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017964-24.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Tendo em vista a 

certidão de tempestividade do Recurso de Apelação de ID 9838722, 

recebo a apelação de ID 6682446 em seus regulares efeitos. II – Diante da 

apresentação das Contrarrazões ao Recurso de Apelação junto ao ID 

10062200, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima. Cumpra-se. A/Cuiabá, 

01 de outubro 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: 1016227-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDY SANTANA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016227-49.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro o 

pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro porque que já 

existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, que por si só, 

dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da 

inicial. Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 

de CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em garantia de veículo 

automotor deverá constar no Certificado de Registro do veículo, 

circunstância esta que impede a transferência ao adquirente de boa-fé, já 

que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, tomará 

conhecimento da operação. II – Intime-se o requerente pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. A/Cuiabá, 01 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1023749-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SIQUEIRA BRAVO (AUTOR(A))

BARBARA LENZA LANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023749-64.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019567-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMIKO ENDO (ADVOGADO(A))

ERCILIA VERONICA BARCELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019567-35.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Tendo em vista a 

certidão de tempestividade do Recurso de Apelação de ID 10765936, 

recebo a apelação de ID 10248938 em seus regulares efeitos. II – Diante 

da apresentação das Contrarrazões ao Recurso de Apelação junto ao ID 

11100725, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima. Cumpra-se. A/Cuiabá, 

01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015711-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RITA RINALDI DAMBROS (AUTOR(A))

MARTA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015711-29.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Converto o 

julgamento em diligência e determino seja oficiado à Secretaria de 

Administração do Estado de Mato Grosso, setor de folha de pagamento, 

comprovando os débitos ou ausência destes pelo requerido referente ao 

contrato aqui discutido, trazendo aos autos os holerites da requerente de 

dezembro/2002 a janeiro/2015, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 01 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013661-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ROGERIO BENEDITO JUVENAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013661-93.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 
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princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 01 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016066-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BERNARDO CLARO (ADVOGADO(A))

BASTOS, CLARO & DUAILIBI ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016066-05.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando esta demanda, verifica-se que o exequente protocolou junto 

ao PJE, criando uma nova ação de cumprimento de sentença, por 

dependência aos autos de n. 57667-13.2015, código 1075345, que tramita 

perante este juízo, que é físico. Desta forma, deverá prosseguir este feito 

de igual forma. Providencie a Secretaria a impressão e distribuição deste 

feito em forma física, devendo ainda apensar aos autos de n. 

57667-13.2015, código 1075345, por se tratar de cumprimento de 

sentença. Após, remetam-se os autos conclusos para análise. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Arquive-se este processo no sistema PJE, com as devidas baixas. 

A/Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015560-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO (ADVOGADO(A))

WAGNER ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015560-29.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 01 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009611-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROBERTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA DAUFEMBACH (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009611-24.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Proceda-se à 

alteração na capa dos autos, fazendo constar como Ação de Execução 

por Quantia Certa, como constante de ID 12664905. II – Intime-se o 

exequente, pessoalmente, e seu patrono, via imprensa, para efetuar o 

pagamento das custas iniciais de distribuição da presente ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e arquivamento 

do feito. Cumpra-se. A/Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008333-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDA SABEH MALUF (AUTOR(A))

SAO BENEDITO PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

MARCELO BENEDITO MALUF (AUTOR(A))

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (AUTOR(A))

PAULO DURIC CALHEIROS (ADVOGADO(A))

PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (AUTOR(A))

SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO MALUF (AUTOR(A))

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008333-85.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027636-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BENEDITA CATARINA DA CONCEICAO BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

CRUZEIRO DO SUL HOLDING FINANCEIRA SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1027636-22.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Converto o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 257 de 601



julgamento em diligência e determino ao Banco requerido que traga aos 

autos o contrato firmado entre as partes e devidamente ASSINADO pela 

requerente, para o qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 01 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032507-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D'MARCUS HOTEL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032507-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL 

CAPITAL S.A. REQUERIDO: D'MARCUS HOTEL LTDA - ME Decisão 

Interlocutória Vistos etc. Cumpra a Secretaria a decisão inicial proferida 

junto ao ID 15611755, pelo juízo deprecante da Comarca São José dos 

Pinhais - PR, no endereço indicado junto ao ID 15611233, com urgência, 

ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. 

Cumprida com êxito, devolva-se à Comarca de Origem, consignando as 

nossas homenagens. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025379-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE CAMPOS (AUTOR(A))

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025379-24.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro o 

pedido de tutela antecipada, pois, tenho que tal matéria se confunde com o 

mérito, portanto, será apreciado quando do julgamento da demanda. II – 

Indefiro o pedido de ID 13958700 de expedição de ofício ao Banco do 

Brasil, pois o requerido deve ter o comprovante de que efetuou o depósito 

na conta do requerente ou em conta informada pelo mesmo, em contrato. 

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 01 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021940-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

LENIL DE JESUS AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SOFISA SA (RÉU)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (ADVOGADO(A))

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021940-39.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Tenho que a 

decisão de ID 14240811 passou irrecorrida, ademais, os requeridos não 

haviam discordado, quando devidamente intimados, do valor dos 

honorários periciais homologados. Assim, intimem-se os requeridos para 

providenciarem o recolhimento dos honorários do perito, possibilitando a 

realização da perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

realizada penhora online em suas contas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 01 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017574-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

DARIO TIMOTHEO DA CUNHA PAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017574-83.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Mantenho 

integralmente a decisão de ID 13826885. Deve o requerente procurar as 

vias adequadas para que possa ter acesso aos documentos comuns 

entre as partes, como por exemplo, a propositura de ação cautelar de 

exibição de documentos. Novamente ressalto que é inviável a 

apresentação de documentos pelo requerido, quando o requerente 

desconhece o que está a pedir em juízo. Ressalto que o que se trata de 

documento indispensável, neste caso, são os contratos firmados entre as 

partes em que pretende a revisão dos encargos incidentes nestes. Ainda, 

a decisão de ID 13826885 é clara, havendo a necessidade de verificação 

das cláusulas contratadas por ambas as partes, como pretende revisar 

em sua petição inicial. Destarte, com fundamento no art. 282, III, e 284, 

ambos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino ao requerente 

que emende a inicial, em novo prazo que concedo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, devendo apresentar a integralidade do 

contrato em juízo que pretende controverter, ao que, novamente, indefiro a 

apresentação deste pelo requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 01 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016004-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016004-96.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o Banco 

requerido para que se manifeste nos autos especificamente acerca da 

petição do requerente junto ao ID 14800320 e seguintes, no prazo de 05 

(cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipada da lide. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1025996-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

LUCIMARA FERREIRA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025996-81.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Tendo em 

vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 1.578.526 – SP, 

no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de tramitação dos 

processos pendentes que versem sobre a questão afetada, ou seja, 

acerca da validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação 

do bem, até julgamento final do referido Recurso, assim, determino ad 

cautelam a suspensão do presente feito. Assim, após o julgamento do 

mencionado Recurso, com a devida certidão de trânsito em julgado, 

voltem-me os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. A/Cuiabá, 01 

de outubro 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: 1012963-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SIMAO NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012963-24.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Defiro a substituição 

do polo ativo da presente demanda, devendo passar a integrá-lo Itapeva 

VII Multicarteira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados, registrando-se a alteração no sistema Apolo e na capa dos 

autos. II – Posteriormente, intime-se a parte requerente, 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. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021072-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021072-61.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Itaú S/A propôs a 

presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de 

Carlos Roberto Lopes, no entanto, apesar de devidamente intimado o 

requerente para pagar as custas processuais, há quase 02 (dois) anos 

sem dar qualquer impulso ao feito, conforme certidão de ID 14401004. Em 

consequência, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, incisos III e VI e artigo 

485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Custas processuais e 

custas remanescentes, estas se houver, deverão ser arcadas pelo 

requerente. Não havendo pagamento destas, anotem-se os eventuais 

débitos de custas em nome do devedor. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes 

autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 28 de setembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016412-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

ZULEIK COSENDEY LOYOLA RONDON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016412-53.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Zuleik Cosendey Loyola 

Rondon propôs Ação Revisional de Cláusulas e Ação de Consignação em 

Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada em face de BV Financeira 

S.A, argumentando que firmou o contrato de financiamento com o 

requerido, porém por entrar em colapso financeira não conseguiu mais 

adimplir o contrato. Em 15/06/2018 foi determinada a emenda à inicial, 

devendo a requerente ajustar a inicial ao que preceituam os incisos III e IV 

do art. 319 c/c 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. A 

requerente pleiteou apenas a dilação de prazo em 16/07/2018, e nada 

mais manifestou. Tenho que o art. 141 do Código de Processo Civil 

reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse libello 

conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo 

particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos 

casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, 

tendo em vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas 

que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), 

somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de 

Justiça[1], não há como acolher os pedidos genéricos. Assim em virtude 

do não cumprimento de emenda à inicial, não existindo matéria fática, com 

a existência apenas de pedidos genéricos, indefiro a petição inicial e 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 

330, incisos III e VI e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora, no entanto, tendo em vista que aqui lhe concedo o pedido de 

assistência judiciária gratuita à requerente, ficando a mesma isenta do 

pagamento de custas processuais. Assim, fica suspensa a obrigação nos 

termos do art. 12 da Lei 1060/50. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011963-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO MESSIAS FRAZAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011963-86.2017.8.11.0041 Ação: de Execução de Título Extrajudicial 

Embargante: Banco Bradesco S/A Embargado: Ivo Messias Frazão Espólio 

Decisão Interlocutória Vistos etc. O embargante apresentou junto ao ID 

13949724 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença proferida junto ao 

ID 10271202, pleiteando o acolhimento destes para sanar a contradição no 

que tange à extinção da ação pela ausência do contrato legível, afirmando 

estar legível o mesmo. Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, 

vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. O 

Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120). O pedido do 

embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum nenhuma 

contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos. Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e 
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jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo. Pretende o embargante a reforma da 

decisão, pedido este que não é cabível em sede de Embargos de 

Declaração. Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028720-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYWITON JOSE DA CRUZ RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1028720-58.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n. 07.207.996/0001-50, com sede em Osasco/SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar contra 

Cleywiton José da Cruz Rodrigues, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 

057.407.871-14, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que firmou com o requerido uma cédula de 

crédito bancário n. 4383237470, em 13/10/2015, no valor de R$ 22.900,00 

para pagamento em 48 parcelas de R$ 856,00, tendo como garantia a 

alienação fiduciária do seguinte bem: Marca FORD, Modelo 

PULSE/CLASS/KITSEG. 1.6 8V 4P, Cor PRATA, Ano de Fabricação/Modelo 

2010/2011, Placa NJU 7445, Renavam 212663780, Chassi 

9BFZF54P3B8048824. No entanto, o requerido não cumpriu com o 

pagamento das prestações vencidas a partir de 13/04/2017, ensejando 

com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao 

final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação do requerido 

para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. 

Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 

21.799,20 (vinte e um mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte 

centavos). A inicial veio instruída com os documentos necessários, dentre 

eles o contrato em que se funda o pedido, e também o instrumento de 

protesto pelo qual foi o requerido constituído em mora. Em decisão 

proferida junto ao ID 9929376 foi deferida liminarmente a apreensão do 

veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido 

para os termos da ação. O bem foi apreendido ID 10580016 e o requerido 

devidamente citado, certidão de ID 10580034. Embora devidamente citado, 

o requerido permaneceu silente, consoante certidão de ID 14248999. 

Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A contra Cleywiton Jose da Cruz Rodrigues, acima 

qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto 

que apesar de devidamente citado para os termos da presente ação, o 

requerido deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, 

sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos 

efeitos de sua inércia processual, entre os quais a presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 

do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não efetuou o pagamento do débito, 

e não há nos autos nenhuma peça de defesa. Por fim, com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito 

Bancário (ID 9884506) e o instrumento de protesto de ID 9884506, 

demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da relação 

contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de 

Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida 

“initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade 

plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 01 de outubro de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025169-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

PLANAX RECONDICIONADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ESCOBAR DA SILVA (EXECUTADO)

SILVIA MARIA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025169-70.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Ante a notícia de 

composição, com a devida assinatura de ambas as partes junto ao ID 

15442655, homologo o referido acordo celebrado entre as partes, pondo 

fim a litígio. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC. 

Honorários conforme pactuado. Custas remanescentes, se houver, serão 

arcadas pelos executados. Ante à renúncia do prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1021489-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (RÉU)

JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MARIA BATISTA DA CONCEICAO SANTOS (RÉU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT OAB - 003.674.651-75 (PROCURADOR)

GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA OAB - 118.825.957-18 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DESPACHO Processo: 

1021489-14.2016.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL 

SERVIDORES DO PL MT, MARIA BATISTA DA CONCEICAO SANTOS 

PROCURADOR: JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT, GABRIEL MACHADO 

DOS SANTOS COSTA Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta 

pelo Ministério Público Estadual em face dos réus Estado de Mato Grosso, 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Instituto de Seguridade 

Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL-MT e 

Maria Batista da Conceição Santos, objetivando a nulidade dos Atos n. 

OMD 027/90 e 1.518/99, e, por arrastamento, todos os atos administrativos 
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subsequentes, emanados pelo segundo réu, o qual concedeu a quarta 

requerida a indevida efetividade e estabilidade excepcional no serviço 

público, visto que não preenchia requisito essencial previsto no art. 19 do 

ADCT. A Ré Maria Batista da Conceição Santos requereu a concessão 

das benesses da justiça gratuita, “... isentando-a quanto as pagamentos 

das custas, taxas e despesas processuais, bem como quanto a 

honorários advocatícios sucumbenciais para todos os efeitos” (SIC – id. 

4833155). É o relato do necessário. Decido. Em que pese a manifestação 

da ré Maria Batista da Conceição Santos e documentos que a 

acompanham, verifico que estes não são hábeis a comprovar a atual 

situação da requerida, razão pela qual lhe oportunizo, o prazo de 10 (dez) 

dias, para, querendo, comprovar sua hipossuficiência financeira, 

acostando, 3 (três) últimos holerites e/ou outros documentos que achar 

pertinentes. Após o decurso do prazo, certifique-se, em seguida, 

voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de 

setembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1021489-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (RÉU)

JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MARIA BATISTA DA CONCEICAO SANTOS (RÉU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT OAB - 003.674.651-75 (PROCURADOR)

GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA OAB - 118.825.957-18 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DESPACHO Processo: 

1021489-14.2016.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL 

SERVIDORES DO PL MT, MARIA BATISTA DA CONCEICAO SANTOS 

PROCURADOR: JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT, GABRIEL MACHADO 

DOS SANTOS COSTA Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta 

pelo Ministério Público Estadual em face dos réus Estado de Mato Grosso, 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Instituto de Seguridade 

Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL-MT e 

Maria Batista da Conceição Santos, objetivando a nulidade dos Atos n. 

OMD 027/90 e 1.518/99, e, por arrastamento, todos os atos administrativos 

subsequentes, emanados pelo segundo réu, o qual concedeu a quarta 

requerida a indevida efetividade e estabilidade excepcional no serviço 

público, visto que não preenchia requisito essencial previsto no art. 19 do 

ADCT. A Ré Maria Batista da Conceição Santos requereu a concessão 

das benesses da justiça gratuita, “... isentando-a quanto as pagamentos 

das custas, taxas e despesas processuais, bem como quanto a 

honorários advocatícios sucumbenciais para todos os efeitos” (SIC – id. 

4833155). É o relato do necessário. Decido. Em que pese a manifestação 

da ré Maria Batista da Conceição Santos e documentos que a 

acompanham, verifico que estes não são hábeis a comprovar a atual 

situação da requerida, razão pela qual lhe oportunizo, o prazo de 10 (dez) 

dias, para, querendo, comprovar sua hipossuficiência financeira, 

acostando, 3 (três) últimos holerites e/ou outros documentos que achar 

pertinentes. Após o decurso do prazo, certifique-se, em seguida, 

voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de 

setembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024165-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE PEDRO DE MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DESPACHO Processo: 

1024165-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: JOSE PEDRO DE MATOS Vistos 

etc. Trata-se de carta precatória da Comarca de Cáceres – MT, 

objetivando a inquirição das testemunhas de defesa Edgar dos Santos 

Veggi e Paulo de Tarso Lopes Pereira. Designo audiência para inquirição 

das mencionadas testemunhas para o dia 07 de fevereiro de 2019 

(quinta-feira), às 14hs. Cabe à Defesa da réu José Pedro de Matos, 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas, desta audiência, nos 

moldes do disciplinado nos parágrafos 1º e 2º do art. 455 do CPC, 

devendo estar ciente que a inércia importará desistência da inquirição das 

testemunhas (art. 455, §3º, do CPC); Dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, para intimá-lo da mencionada 

audiência. Comunique-se o Juízo deprecante. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 1º de outubro de 2018. (assinado 

eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1197481 Nr: 3776-09.2017.811.0041

 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: ANGELICA DRZERISKI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, HILDENETE MONTEIRO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NOVAES FORTES - 

OAB:22.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANOWA RAPOSO QUINTELA 

- OAB:5.379/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, 

PAULO CEZAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT

 Vistos etc.

Ante a possibilidade de julgamento antecipado da lide, determino que as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se resta alguma prova a 

ser produzida neste Juízo, especificando com objetividade quais são e, 

também, justificando a pertinência das mesmas.

 Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 736425 Nr: 32854-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMUNIDADE TERAPEUTICA PRIMEIRO 

PASSO, EDER FLAVIO ARRUDA MARQUES, ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, EULINA OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:19773/O, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT, RONALDO 

PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 Diante do exposto e em observância estrita da decisão proferida em 

segundo grau de jurisdição, acolho os embargos de declaração para 

retificar a decisão de fls. 1.027/1.027-vº, tão somente para excluir o 

arbitramento de multa diária pessoal. No mais, permanece a decisão como 

foi lançada.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 822106 Nr: 28291-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, AGRENCO 

BIOENERGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS BIODIESEL LTDA, 

AGRENCO DO BRASIL S.A, AGRENCO SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM 

LTDA, AGRENCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, AGRENCO BNY 

MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES 

MOBILIÁR, ABN AMRO REAL S/A, HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO 

MÚLTIPLO, BANCO PINE S/A, BANCO BBM S/A, BANCO INTERNACIONAL 

DO FUNCHAL (BRASIL) S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ABN 

AMRO BANK N. V., BANCO NATIXIS, BIC BANCO INDUSTRIAL E 

COMERCIAL S/A, BANCO ITAÚ - BBA S/A, DEUTSCHE BANK AG - 

AMSTERDAM BRANCH, BANCO CITIBANK S.A, BANCO BRADESCO S/A, 

BCG BANQUE CANTONALE, BES INVESTIMENTO DO BRASIL S/A, BANCO 

CREDIT SUISSE BRAZIL ( BAHAMAS ) LIMITED, HSH NORDBANK, 

MERCANTIL COMMERCEBANK N. A., ROSEMOUNT CAPITAL 

MANAGEMENT, LLC, WEST LB AG NEW YORK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, BRUNO ASTUR - 

OAB:OAB/SP 231.724, DANIELA FONTANELLA ARTIOLI - OAB:OAB/SP 

326.438, GABRIEL ATLAS UCCI - OAB:195330/SP, GUSTAVO DALLA 

VALLE BAPTISTA DA SILVA - OAB:258.491, KATIA REGINA SOUZA - 

OAB:OAB/SP 246.723, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:OAB/MT 

13.754-A, MARCIO KOJI OYA - OAB:OAB/SP 165.374, MARCIO 

YOSHIHARU HIRATSUKA - OAB:OAB/SP 169.290, MIRELLA GUEDES 

CAMPELO - OAB:203715/SP, OMAR EL JAMEL - OAB:14.624/MT, 

RAFAEL COSTA BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14659/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar a advogada 

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB/MT 15.923 a devolver em 

Juízo os autos 28291-50.2013.811.0041 - Cód. 822106, no prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

§4º do art. 107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015150-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ERINALDO FERREIRA LOBO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEIYTIANNE GOMES DE SOUZA LOBO (RÉU)

KELLEN CHRISTIANE DE SOUZA LOBO (RÉU)

MILENA VITÓRIA DE SOUZA LOBO (RÉU)

JEOVANA GOMES DE SOUZA LOBO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA GOMES DE SOUZA LOBO OAB - 376.439.161-87 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO PROCESSO Nº 1015150-68.2018.811.0041 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/MT, 01 DE OUTUBRO DE 2018. Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1072490 Nr: 56419-12.2015.811.0041

 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: MLG, EAGDP, MLG, JGDP, LDP, LMFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAAFDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES G DE LIMA - 

OAB:5773/MT, MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN - 

OAB:3.769 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT

 Código 1072490

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, para manifestarem-se, acerca do parecer Ministerial 

de fls. 117, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, colha-se o pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 420808 Nr: 6520-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE PEREIRA VILAS BÔAS 

BIANCARDINI - OAB:5.396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Código nº 420808

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018, às 17:40 horas.

PRESENTES

Juiza de Direito: Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Conciliador: Rodrigo de Melo Lara

Defensoria Pública: Rogerio Borges Freitas

Requerente: Edilaine Rosalina da Silva dos Santos

Feito o pregão, constatada as presenças supra e, ausência do requerido, 

pela ordem, o douto Defensor Público pugnou pela suspensão da presente 

solenidade, dada a ausência do devedor, bem como, atualizou o endereço 

das partes, como sendo: Edilaine Rosalina da Silva dos Santos declarou 

residir na Rua Denise, Qd.07, casa 14, Tancredo Neves, em Cuiabá/MT, 

(fone: 65 99244-6611/ 99324-2588 (esposo)/ 99238-0764 (mãe), email: 

nandoeerickamor@gmail.com. Fernando Pinheiro dos Santos trabalha na 

Metalúrgica Marcão, na função de encarregado de soldas, na produção de 

caixas d’agua, empresa localizada no Distrito Industrial e, atende pelo 

telefone: 65 99629-0513. Propugnou pela designação de nova data de 

audiência de conciliação para o mês de março/2019, tendo em vista que 

nesse período não haverá Defensor Público para comparecer as 

audiências, oportunidade em que, será tentada a conciliação para o 

pagamento do débito no valor de R$ 8.443,29 (oito mil quatrocentos e 

quarenta e três reais e vinte e nove centavos) nos moldes da petição de 

fls.102. Em seguida pela MMª Juiza foi assim deliberado: Vistos etc. Em 

atenção ao requerimento acima, suspendo o presente ato, para que, sua 

continuidade tenha lugar, no próximo dia 06 de março de 2019, às 14:00 

horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Os 

presentes saem devidamente intimados. Nada mais. Eu (Rodrigo de Melo 

Lara) conciliador, o digitei.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

Rodrigo de Melo Lara

Conciliador

 Rogerio Borges Freitas

Defensoria Pública

Edilaine Rosalina da Silva dos Santos

Requerente

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 262 de 601



Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024315-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI (ADVOGADO(A))

KATIANE FATIMA SALVADOR (REQUERENTE)

LEONOR RODRIGUES ALONSO (REQUERENTE)

RENE RODRIGUES (REQUERENTE)

PIETRA DRUM RODRIGUES (REQUERENTE)

LASTHENIA DE FREITAS VARAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RODRIGUES ALONSO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R. S. R. (REPRESENTADO)

R. S. R. (REPRESENTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1024315-76.2017.8.11.0041. REQUERENTE: RENE RODRIGUES, PIETRA 

DRUM RODRIGUES, LEONOR RODRIGUES ALONSO, KATIANE FATIMA 

SALVADOR INVENTARIADO: DIOGO RODRIGUES ALONSO Visto. 

Cuida-se de ação de inventário do Espólio de Diogo Rodrigues Alonso em 

que foram prestadas as primeiras declarações e postulada autorização 

para comercialização de 15.125 (quinze mil, cento e vinte e cinco) sacas 

de soja, provenientes de contratos de arrendamento firmados pelo 

inventariado, bem como, o levantamento do valor mensal de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), para custeio das despesas dos menores Renan e Renato, 

herdeiros por representação de Renato Rodrigues. Preliminarmente, é 

necessário observar que foi determinado, na decisão proferida com id. 

9754455, a juntada dos instrumentos de procuração judicial firmados pelos 

interessados. Analisando o processo, verifica-se que foram apresentados 

os instrumentos de procuração firmados pelos herdeiros (id. 10412603 e 

10412610), porém não foi promovida a juntada do instrumento de 

procuração firmado pelo cônjuge supérstite, Leonor Rodrigues Alonso. 

Embora a questão esteja preclusa, visto que não houve recurso da 

decisão que determinou a juntada do instrumento de procuração firmado 

pelas partes, calha ressaltar que, conforme uníssona jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, a outorga de poderes para o foro em geral 

constitui ato personalíssimo, isto é, que somente pode ser praticado pela 

própria parte, de modo que não pode ser delegado à terceiros: 

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO. 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. CPC, ART. 13. - A 

outorga de procuração para o exercício do jus postulandi, nos termos do 

art. 38, do CPC, é ato personalíssimo, conferindo ao advogado poderes 

para praticar os atos do processo, sendo defeituoso o instrumento 

outorgado por terceiro. - Recurso especial não conhecido. (REsp 

440.991/RJ, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 

01/10/2002, DJ 21/10/2002, p. 435). Precedentes: RESP 311396-RJ, RESP 

310824-RJ." Com efeito, a irregularidade da representação processual do 

cônjuge sobrevivente impede que seja autorizada a alienação de qualquer 

espécie de bem, conforme o disposto no art. 619, inciso I, do Código de 

Processo Civil. “Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os 

interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer 

espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV 

- fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento 

dos bens do espólio.” Logo, é necessário que o cônjuge supérstite seja 

ouvido, ou que seja regularizada a sua representação processual para 

que, após, seja legalmente possível apreciar os pedidos de venda de 

sacas de soja e levantamento de valores pelos herdeiros. Intimem-se os 

advogados que representam as partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, regularizem a representação processual de Leonor Rodrigues 

Alonso ou postulem a sua citação pessoal, conforme este juízo já havia 

determinado na decisão proferida com id. 9754455. Promova-se a consulta 

de informações sobre valores depositados em contas bancárias e sobre 

os veículos cadastrados em nome do inventariado, via sistemas 

BACENJUD e RENAJUD. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009783-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DA SILVA AMORIM (AUTOR(A))

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENTINO MONTEIRO DE CAMPOS (RÉU)

ELIZABETH PEDROSA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo à intimação da parte autora para trazer aos autos, em 5 (cinco) 

dias, os números do CPF dos requeridos: Laurentino Monteiro de Campos 

e Elizabeth Pedrosa da Silva, e, assim, ser possível o Instituto Nacional do 

Seguro Nacional –INSS proceder à implantação de pensão alimentícia.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1186000 Nr: 45931-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18387/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 45931-61.2016 – Código 1186000.

 Vistos.

 Donizete José de Oliveira aforou pedido de Expedição de Alvará de 

Soltura de prisão decretada nos autos da ação de execução de alimentos 

código 344309.

 A petição foi autuada como processo autônomo, tendo em vista sua 

distribuição em sede de plantão judicial.

 À fl. 45 a defensoria manifestou pela desnecessidade de manifestação, 

haja vista que já peticionou na ação de execução.

 À fl. 46 o Ministério Público opinou pelo arquivamento dos autos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Conforme se vê do relatório, existe em trâmite nesta Vara uma ação de 

execução (cód. 344309), na qual foi decretada a prisão civil do 

executado.

 Em sede de plantão judicial, o demandado aforou petição, na tentativa de 

se ver livre (fls. 04/05), no entanto, como a peça de defesa foi distribuída 

em plantão judicial, em vez de ser acostada aos autos principais, foi 

autuada como ação autônoma.

 Assim, considerando que já existe uma ação em curso, doravante, 

qualquer manifestação do executado deve ser feita no bojo daqueles 

autos, não subsistindo interesse processual que justificasse a 

continuidade deste processo, que sequer preenche os requisitos legais de 

uma ação autônoma.

 Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, declaro 

extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado, arquive-se.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 26 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1127011 Nr: 21761-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA SCALIANTE 

FOGOLIN GNOATTO - OAB:5.310/MT, TATIANA PEREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:5.725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUERIQUE BARALDI - 

OAB:25.758/O, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9822

 Processo nº. 21761-25.2016 - Código 1127011
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 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo pólo processual e estão devidamente representadas a postular 

em Juízo.

 Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar.

 Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, consistentes 

em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06 de 

dezembro de 2018, às 13:30 horas. As partes deverão comparecer para 

prestar depoimento, acompanhadas de suas testemunhas, independente 

de intimação, salvo se o contrário requererem.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte 

deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da 

hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 236843 Nr: 5882-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5882-27.2006 – Código 236843

 Vistos.

 Defiro os requerimentos de fls. 362/363.

 Determino à Secretaria o cadastramento do advogado constituído pela 

exequente à fl. 332 no sistema, após, cumpra-se na integra a decisão de 

fl. 354.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 972483 Nr: 10486-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YHBDO, JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GABRIEL DA SILVA JÚNIOR 

- OAB:12.941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 10486-16.2015 – Código 972483

Autor: Yure Henrique Benício de Oliveira

Requerido: Emerson José de Oliveira

Ação de Guarda c/c Alimentos Provisórios

Visto.

Cuida-se de ação em que a parte autora foi intimada pessoalmente para 

promover o regular andamento do processo, porém não houve 

manifestação.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Justiça gratuita.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1142216 Nr: 28390-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLI EGUES DIAS - 

OAB:10692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA BORGES SOLER - 

OAB:17.850, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 3390-15.2016 – Código 1142216

Autor: Alfredo Almerindo Monteiro Junior

Requerido: Beatriz Grutzmann Monteiro representada por Jessica Kuster 

Grutzmann

Ação de Cumprimento de Sentença

Visto.

Cuida-se de ação em que a parte autora foi intimada pessoalmente para 

promover o regular andamento do processo, porém não houve 

manifestação.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Justiça gratuita.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1125607 Nr: 21160-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDINÉIA KÁTIA BOSI, ACBP, LEIDINÉIA KÁTIA BOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUCINEIA MARCIA BOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/O, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA - OAB:2.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante a apresentar nos autos as certidões negativas da 

Fazenda Pública Municipal e Estadual (SEFAZ) em nome da falecida 

Lucineia Marcia Bosi, bem como que a inventariante explique 

detalhadamente a respeito dos imóveis em questão, dentro do prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1166994 Nr: 38806-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VR, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON RICARLDES DA SILVA - 

OAB:8375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Processo nº. 38806-42.2016 – Código 1166994

Visto.
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Cuida-se de ação em que a parte requerente foi intimada pessoalmente 

para promover o regular andamento do processo, porém não houve 

manifestação.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o regular 

andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão concessiva da curatela provisória de fl. 47.

 Justiça gratuita.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 256485 Nr: 19905-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOSS, TDOSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 Processo nº. 19905-75.2006 – Código 256485.

 Visto.

 Defiro, em parte, os requerimentos de fls. 194/195.

Proceda-se a avaliação judicial do veículo descrito à fl. 181, intimando-se, 

posteriormente a credora, a fim de que esclareça sobre o interesse de 

adjudicação, no prazo legal.

Ainda, considerando a informação de que o executado é servidor público, 

venha aos autos a informação da empresa pagadora (órgão ao qual está 

vinculado), a fim de que seja verificada a possibilidade de desconto da 

verba em folha de pagamento, até a sua quitação.

No que se refere à posse do imóvel descrito às fls. 116/120, não há 

possibilidade e nem previsão legal que permita leiloar posse de imóvel, que 

sequer consta nos autos a cópia da matrícula. Portanto, indefiro.

 Intimem-se

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 434699 Nr: 13670-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA LÚCIA PEREIRA, MÁRCIA APARECIDA 

MARQUES PEREIRA, MARCOS FABIANO MARQUES PEREIRA, JAQUELINE 

LUZIA MARQUES PEREIRA, JAQUELAINE MARIA MARQUES PEREIRA, 

LUZIANE CRISTINA MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCIO BERNANDINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a inventariante para que se manifeste acerca 

da cota ministerial de fls. 86, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 734971 Nr: 31310-35.2011.811.0041

 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: GCLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/O, ROSEMERI RONDON GONÇALES - 

OAB:9888-B, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15634/MT, 

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 31310-35.2011 – Código 734971

 Vistos.

 Proceda-se com a alteração da classe processual da presente demanda, 

para que passe a constar como cumprimento de sentença.

 Nos termos do art. 528 do novo Código de Processo Civil, intime-se o 

executado pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de 

cálculo de fl. 99-v/102, que está atualizada até o mês de junho/2018, mais 

as parcelas posteriores que estiverem vencidas (Súmula/STJ nº. 309); b) 

provar que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar.

 Saliento que o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, 

desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, 

não inibirá a decretação da prisão civil.

 Em caso de pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam 

pagos no prazo de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado.

 Com relação à petição de fls. 103-v/107, tenho o entendimento que a 

execução de débitos em ritos diferentes não devem ser processadas nos 

mesmos autos, dado ao tumulto processual frequentemente constatado, o 

que vem de encontro aos interesses da parte exequente.

 Assim, nos termos do artigo 780, do Código de Processo Civil, determino o 

desentranhamento da petição de fls. 103-v/107, que ficará à disposição 

da parte interessada por 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem a retirada 

em balcão, descarte-a, mediante certidão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, MT, 27 de setembro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 896725 Nr: 27438-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDAN, VBA, BBDA, LCDA, CBDA, IRDA, MMM, NCA, 

MAM, LBDA, JGAPDA, JMDA, FGVDDA, LDAN, DFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT, Michel Laurini Rutsatz - OAB:14983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

que, dentro do prazo legal de 15 dias, a inventariante se manifeste acerca 

da cota ministerial de fls. 230..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 978235 Nr: 13172-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMP, RMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a 

interdição de Rosaria Morais Pereira, declarando-a absolutamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como Curadora 

definitiva ao requerido a senhora Elixandra Morais Pereira.Por fim declaro 

extinto o processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 1.184 do 

Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.Transitada em 
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julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.Sem custas.P. I. C.Cuiabá, MT, 27 de setembro de 2018.Sergio 

ValérioJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1262016 Nr: 25068-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEMDSQ, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR CANDIDO DA 

SILVEIRA FILHO - OAB:12.024/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, proposto por Maria 

Eduarda Matos da Silva Queiroz, representada por sua genitora Jessica 

Matos da Silva, em face de Orivaldo Pinheiro de Queiroz, devidamente 

qualificados na inicial.

Instado a se manifestar o ilustre Ministério Público se pronunciou 

favoravelmente à homologação do acordo, por entender que atende aos 

interesses da infante, conforme se observa das fls. 21-22 e 37/verso.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença, o acordo firmado 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.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação.

 Certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se às baixas e anotações 

legais de estilo, arquivando-se os autos.

Sem custas.

P.R.I.C.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029973-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI (ADVOGADO(A))

LUCILIO RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMARA SOARES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1029973-47.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: LUCILIO 

RODRIGUES DA COSTA Endereço: RUA DUZENTOS E VINTE E QUATRO, 

41, quadra 73 setor 2, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-220 PARTE 

REQUERIDA: Nome: NILMARA SOARES DA SILVA Endereço: RUA 

DUZENTOS E VINTE E QUATRO, 41, QUADRA 73 SETOR 2, TIJUCAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78088-220 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, acima qualificada(o), para tomar ciência e providências que 

entender pertinentes quanto ao disposto na DECISÃO prolatado(a) neste 

processo. DECISÃO ID N. 15611432 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 1 

de outubro de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos 

de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 942153 Nr: 55850-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO 

- OAB:18498

 Intimo o advogado do Autor para que junte nos presentes autos os dados 

bancários para que possa dar efetivo cumprimento da decisão de fls. 

233v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1178704 Nr: 43392-25.2016.811.0041

 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: MCFN, RZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFP, JFN, RLJP, APJPM, FMP, MEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA - OAB:7.844-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT, DALTON JOSÉ BURANELLO - OAB:186446, MARIANA 

SASSO - OAB:15.960, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.499/MT, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499/MT

 Assim sendo, ressalto, ainda, inclusive em face do noticiado às fls. 58/59, 

as demais providências quanto à quitação do crédito habilitado, 

cumprimento da obrigação, serão efetivadas nos autos de inventário, 

depois de preclusa a via impugnativa, e, atualizado, naqueles autos, o 

quantum efetivamente devido pelo espólio, em face da presente 

habilitação. Consigno, ainda, por se tratar de incidente de habilitação de 

crédito, não há condenação em honorários advocatícios, consoante 

reiterado entendimento jurisprudencial:“...Descabe condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de 

habilitação de crédito em inventário. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação 

Cível Nº 70076709799, TJRS, Julgado em 28/03/2018).Pelo exposto e mais 

que dos autos consta acolho o pedido de habilitação de crédito, fls. 

04/05v, nos termos desta decisão, determinando, consequentemente, a 

separação de dinheiro ou de bem suficiente ao pagamento da dívida, em 

observância, ainda, do artigo 642 do Código de Processo Civil.Traslade-se 

cópia para os autos principais (código 1213106). Custas nos termos da 

lei.Se preclusa a via impugnativa, certifique-se e arquivem os autos com 

as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1261622 Nr: 24939-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Conforme se verifica no v. acordão de fls. 67/60, a Exceção de 

Suspeição arguida pela excipiente, fls. 05/11, foi julgada improcedente 

pelo e. TJMT, bem como, decorrido o trânsito em julgado, fls. 75.

 Assim sendo, ao arquivo, com as cautelas de estilo.

 Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1056957 Nr: 49542-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN MOREIRA - OAB:11.472-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCELIO DIAS DE FARIA - 

OAB:115.244/MG, JOSÉ LUIS POLEZI - OAB:80.348/SP

 Vistos, etc...

 O impugnante manifestou às fls. 60/62, pretendendo a 

revogação/nulidade da r. decisão/sentença proferida às fls. 57/58, pela d. 

magistrada em substituição legal.

 Assim sendo, e, considerando o recurso de apelação interposto pelo 
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impugnante, ora recorrente, fls. 61/62, intime-se a impugnada/recorrida, 

para responder no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010 § 1º do CPC) e se 

houver questões preliminares, nos termos do artigo 1009 § 1º do CPC, 

intime-se a parte recorrente, para manifestar em 15 (quinze) dias, (art. 

1009 § 2º CPC).

 No caso de recurso adesivo, intime-se o impugnante/apelante para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1010 § 2º do 

CPC).

 Após, se nada mais requerido, e, não sendo possível juízo de 

admissibilidade em primeiro grau, (art. 1010 § 3º do CPC), com ou sem 

resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

as cautelas de estilo e nossas homenagens. Às providências.

 Intimem-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 32858 Nr: 11121-22.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDB, EEPL, ECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIS POLEZI - 

OAB:80348/SP, VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - OAB:11625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO COSTA MARQUES 

NEVES - OAB:11403/MT, IVAN MOREIRA - OAB:11.472-, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA - OAB:OAB/MT 

6.735, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:14.352/PR

 Vistos, etc...

 O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no seguinte sentido: 

“Embargos de declaração – aclaratórios acolhidos com efeito infringente – 

Ausência de intimação dos embargados – Cerceamento de defesa – 

Ocorrência – Nulidade do acórdão decretada. 1. É necessária a intimação 

prévia da parte adversa para o acolhimento de embargos declaratórios 

com caráter infringente. 2. Embargos de declaração acolhidos”. (STJ, 2ª 

T., EDcl nos EDcl no REsp 670.137/RN. Rel. Min. João Otávio Noronha, DJ 

17.09.2007, v.u. (FERNANDES, 2008, p.119).”

 Assim sendo, e, considerando os Embargos de Declaração, interpostos 

pelo executado às fls. 3044/3046v, com pretensão de efeito modificativo, 

intime(m)-se, conforme se requer às fls. 3046v, a parte 

embargada/exequente para, no prazo de dez dias, querendo, exerça o 

contraditório, em observância ainda do documento juntado às fls. 3050v.

 Após, atentando-se, ainda, para o requerido às fls. 3042 e 3043v, voltem 

conclusos para análise, juntamente com os apensos relacionados a este 

processo.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1074023 Nr: 57138-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCSP, FCSP, EK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18.201/MT

 Vistos etc...

 Diante do que consta na certidão de fls. 177, a ser assinada pela Sra. 

Gestora, intime-se pessoalmente a Requerente a fim de que manifeste 

interesse no prosseguimento deste processo, no prazo de cinco dias, em 

observância do determinado por este Juízo às fls. 170/171, sob pena de 

extinção e arquivamento, em caso de inércia, art. 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Após, voltem conclusos, juntamente com o apenso, código 

1116510.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1116510 Nr: 17246-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASP, FDCSP, CPDS, FKSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:16877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT, MARCO AURÉLIO ALVES DE SOUZA - OAB:18.201/MT

 Vistos etc...

 Antes de tudo, providencie a Sra. Gestora a assinatura da certidão de fls. 

148. No mais, cumpra-se conforme determinado nesta data nos autos em 

apenso (código 1074023.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1129364 Nr: 22738-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBRK, SRLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE COSTA POSSARI - 

OAB:17.643/MT, LUIZA BURICO VOLPATO - OAB:37.142/SC

 Vistos, etc...

 Conforme se verifica no v. acordão de fls. 197/201v, o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido foi desprovido pelo e. TJMT, bem 

como, decorrido o trânsito em julgado, fls. 203.

 Assim sendo, mantida a sentença prolatada às fls. 31/32, dê ciência às 

partes quanto ao retorno dos autos, e, se nada mais postulado no prazo 

de cinco dias, ao arquivo, com as cautelas de estilo.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1150187 Nr: 31815-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMBF, LN, ADSW, RDN, MLCN, RDAW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJGSDS, EDNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYGIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA - OAB:7.329B/MT, LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA - OAB:7329/MT, RICARDO DE AZEVEDO WATZEL - 

OAB:20.173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863

 (...) “Consigno, ainda, por oportuno, nesse procedimento, (testamento), 

conforme leciona 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, de acordo com a 

jurisprudência:“...Superada a fase de abertura, homologação e registro de 

testamento, não há dúvida que efetivamente o cumprimento e execução do 

testado haverá de se dar nos autos do inventário...” (Conflito de 

Competência Nº 70068765551, TJRS, Julgado em 23/03/2016)Ainda: 

“ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. 

NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. Havendo bens em nome do de cujus a 

partilhar, inviável a expedição de alvará para alienação de veículo sem a 

abertura do inventário. Apelação desprovida.” (Apelação Cível Nº 

70077990356, Sétima Câmara Cível, TJRS, Julgado em 29/08/2018).Desta 

forma, qualquer outro requerimento relacionado aos bens deixados pela 

de cujus, mormente quanto à disponibilidade, deverá ser pela via judicial 

autônoma adequada, inclusive mediante a abertura do inventário.Pelo 

exposto, acolhido o pedido de apresentação, registro e cumprimento de 

testamento extingo o processo, ratificando, nos termos dos arts. 487, I e 

736 do CPC, a homologação/determinação de registro, arquivamento e 

cumprimento do referido testamento, inclusive quanto à nomeação de 

testamenteira, fls. 16, que deverá providenciar a abertura do inventário, 

oportunamente, a fim de viabilizar a satisfação do direito dos 

interessados/legatário e/ou herdeiros, em cumprimento do testamento 
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naqueles autos. Às providências, expedindo-se o que mais necessário, e, 

se decorrido o prazo de dez dias sem nenhuma manifestação/providência 

por parte da testamenteira nomeada, ao arquivo, com a cautela de estilo, 

certificando o trânsito em julgado.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 804172 Nr: 10635-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVGKM, LGK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, FAROUK NAUFAL - OAB:2.371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOUELLY DE SOUZA 

MORAES COSTA - OAB:17.018/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para manifestar sobre a juntada de fls. 

180/193, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1081025 Nr: 2046-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMRL, LFRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEL BENEDITO FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPOSITO - OAB:23.778/MT

 Vistos, etc...

Considerando a ausência de manifestação do d. patrono dos Exequentes, 

fls. 169, intime-se pessoalmente os Exequentes Vitória Maria Roeder Lima 

e Luiz Felipe Roeder Lima, para, cumprir o despacho de fls. 163, a fim de 

regularizarem a representação processual, manifestarem sobre a 

preliminar de nulidade de citação suscitada às fls. 150/154, e, ainda 

apresentarem demonstrativo de débito atualizado no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Não sendo encontrados para intimação pessoal, intime-os por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o 

determinado acima, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1178858 Nr: 43418-23.2016.811.0041

 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: MATF, LS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:OAB/MT 7.063, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:OAB/MT 

6.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de pedido de Expedição de Alvará Judicial para levantamento de 

valores em conta judicial em nome do menor/Requerente e aquisição de 

imóvel em seu nome, promovido em favor de M. A. T. F, representado por 

sua genitora, sob os argumentos apostos na inicial, fls. 04/11.

 Instruiu a inicial com os documentos necessários a propositura da ação.

Após os procedimentos legais ocorridos no curso do processo, a parte 

Requerente, informa não possuir mais interesse no pedido de alvará 

judicial, requerendo ao final o seu arquivamento, fls. 52/53.

 Relatei. Fundamento e decido.

Primeiramente, importante consignar que, deixo de apreciar o mérito desta 

demanda, em razão do pedido expresso da parte Requerente quanto à 

desistência desta ação, fls. 52/53.

Desse modo, considerando que o pedido de desistência enseja na perda 

da finalidade da ação, outra medida não se impõe senão a homologação 

da desistência, conforme preceitua o artigo 485, VIII, do CPC, senão 

vejamos:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII – homologar a desistência da ação”.

Pelo exposto, homologo a desistência e o faço com fundamento no artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil, e de consequência JULGO EXTINTO 

o presente feito.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo, 

procedendo às anotações e baixas necessárias. Sem custas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1071537 Nr: 56061-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHLDC, VML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPOSITO - OAB:23.778

 (...) Em caso positivo, baixem-se os autos à Secretaria, para as 

providências referentes à vinculação do valor penhorado a este 

processo, expeça-se auto de penhora e tome a Srª. Gestora as 

providências necessárias. Após, intime-se o Executado para oferecimento 

de defesa/impugnação. Em não ocorrendo certifique-se nos autos. 

Permanecendo negativa, por não vislumbrar óbice legal, e com o objetivo, 

principalmente, de utilizar mais um meio de coerção para tentar aliviar o 

sofrimento da parte Exequente, que necessita dos alimentos, defiro o 

pedido e determino que se expeça o necessário (certidão para protesto e 

ofício para inscrição no SPC/SERASA), a fim de atender a pretensão da 

parte Exequente, fazendo constar apenas os dados estritamente 

necessários do Executado e que se trata de dívida referente à execução, 

sem explicitar que é referente a alimentos.Antes, porém, deve a Secretaria 

deste Juízo atentar se constam dos autos todos os dados necessários ao 

cumprimento desta decisão, tais como endereço e CPF do executado 

(inclusive intimando-se a parte Exequente para complementar, se for o 

caso), em observância ao que fora acima determinado. Restando todas as 

pesquisas negativas e não havendo o cumprimento da obrigação pelo 

Executado, defiro o pedido de fls. 88, último parágrafo, a fim de suspender 

a presente Execução pelo prazo de 01 (um) ano (art. 921, inciso III, do 

CPC), ficando a gestora autorizada a tomar as providências no sentido de 

excluir esta execução do estoque de processos, anotando a necessidade 

de seu desarquivamento para providências de arquivamento, caso não 

haja manifestação da parte. Aguarde-se no arquivo, com as devidas 

baixas, anotando-se e cientificando a parte Exequente que após decorrido 

o prazo, sem indicação de bem(ns) para penhora, será determinado o 

arquivamento do processo (art. 921, § 2º, do CPC). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 903943 Nr: 32816-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSB, IBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038

 (...) É o relatório. Decido.Examina-se nos autos que, após ter sido 

efetivada a prisão civil do Executado, este efetivou o pagamento da dívida 

até outubro de 2017, conforme noticiado pela parte Exequente às fls. 105, 

no entanto, permanece o débito desde novembro/2017. Logo, diante do 

descaso do Alimentante/Executado em relação a sua prole, resta como 

única alternativa a este Julgador a utilização de medida drástica, 

excepcional e extrema, até porque, restou consignado que, se 

evidenciada a necessidade (ausência de pagamento), importaria no 

restabelecimento da prisão. Registra-se, por oportuno, que de acordo com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 268 de 601



o § 7º do art. 528 do CPC, “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. 

Pelo exposto, acolho o pedido de fls. 105, revigoro a prisão decretada às 

fls. 58/59 e determino seja expedido novo mandado de prisão em desfavor 

do Executado pelo Sistema BNMP – 2.0 – Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões – cujo mandado terá validade pelo período de 03 

(três) anos, constando ainda expressamente no mandado a observação 

de que havendo o pagamento integral ou se decorrido o prazo de prisão, 

deverá o executado ser colocado imediatamente em liberdade, se por 

outro motivo não estiver preso.Sem prejuízo do acima determinado, acolho 

o pedido de fls. 105v, a fim de que seja expedido novo mandado de prisão 

no endereço declinado pela parte Exequente, fazendo nele constar a 

mesma observação acima.O meirinho e/ou a Autoridade Policial 

encarregada(s) do cumprimento do mandado de prisão, deve(m) se 

acautelar(em) no sentido de que o conduzido/executado deverá ser 

recolhido em local apropriado, separado dos presos comuns (art. 528, § 

4º CPC).Às providências expedindo-se o necessário.Após, aguarde-se o 

cumprimento do Mandado de Prisão ou manifestação de uma das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1098756 Nr: 10086-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLSC, TSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI SUZAMAR DO 

NASCIMENTO EICKHOFF - OAB:23.782/0/MT, MÁRCIA CRISANTO DE 

SOUZA GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUETONIO PAZ - 

OAB:5.203/MT

 Vistos, etc...

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença pelo rito expropriatório, 

proposto por J.L.S.C., representado por sua genitora, em desfavor de 

Roberto de Almeida Carlini, todos devidamente qualificados nos autos, 

objetivando inicialmente o recebimento das prestações alimentícias em 

atraso, sob os argumentos apostos na inicial.

Considerando o noticiado pela Delegacia Regional do Trabalho acerca do 

vínculo empregatício do Executado e da renda auferida por ele, dê-se vista 

a parte Exequente, por intermédio de seu patrono, sobre a informação de 

fls. 104/107, postulando o que entender de direito para fins de 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Salienta-se que, nesta mesma vara, tramita pedido de cumprimento de 

sentença pela parte Exequente, também objetivando o recebimento das 

prestações alimentícias em atraso, em desfavor ao Executado, cujo código 

é o 1098755, pelo rito de prisão, inclusive, sendo deferida nesta mesma 

data o desconto em folha de pagamento do Executado dos alimentos 

vincendos fixados na sentença, fls. 14/16.

Às providências. Em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 888204 Nr: 22015-66.2014.811.0041

 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: EFL, MMDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, NATASHA DE OLIVEIRA 

MENDES COUTINHO - OAB:16.445/MT, Priscila Botelho Oliveira 

Marques - OAB:256133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Denota-se às fls. 84, que as partes entabularam novo acordo, apenas em 

relação à destinação da pensão alimentícia.

Para o efetivo cumprimento, postulam que os órgãos competentes sejam 

oficiados para que a destinação mencionada seja efetivada.

Pois bem, realizada a consideração necessária não vejo razão para 

negar, mesmo porque não há nenhuma ilicitude ou qualquer prejuízo aos 

envolvidos, pelo que, Homologo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo extrajudicial entabulado entre as partes.

Considerando o acordo entabulado, acolho o pedido, e determino que se 

oficie a SEGES e a UFMT, no endereço declinado, para que os valores a 

título de pensão alimentícia já descontados, a partir de agora, sejam 

direcionados a conta bancária de titularidade de Verônica de Carvalho 

Lopes, consoante requerido às fls. 84/84v.

 Após o cumprimento das providências acima determinadas e nada mais 

sendo requerido, voltem os autos ao arquivo com as cautelas de estilo, 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 773748 Nr: 26912-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFS, IFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA P BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT 5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Vistos, etc...

Primeiramente, cumpra-se o determinado às fls. 107, primeiro parágrafo.

Sem prejuizo da providência acima, considerando o inadimplemento do 

débito alimentar, acolho os pedidos de fls. 154 e determino, primeiramente, 

seja realizada a tentativa de penhora junto ao BacenJud, nas contas 

bancárias de titularidade do Executado, de valores quanto bastem para a 

satisfação do débito alimentar.

Em caso positivo, baixem-se os autos à Secretaria, para as providências 

referentes à vinculação do valor penhorado a este processo, expeça-se 

auto de penhora e tome a Srª. Gestora as providências necessárias.

Na sequência, intime-se o Executado para oferecimento de 

defesa/impugnação. Em não ocorrendo, certifique-se nos autos.

Caso a aludida pesquisa resulte inexitosa, defiro o pedido para que se 

proceda novo leilão, devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário a 

fim de que seja procedida a alienação do bem descrito e avaliado às fls. 

113, constando expressamente no edital de publicação do leilão todos os 

ônus que recaem sobre o veículo, inclusive o relativo à alienação 

fiduciária.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1159466 Nr: 35713-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGM, RDSLDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MANOEL ROSADO - 

OAB:2.883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Constata-se às fls. 55 que, a parte Exequente, apresentou o endereço 

atualizado do Executado, embora tenha certificado erroneamente o seu 

decurso de prazo, fls. 62.

Extrai-se, ainda que, o mandado de intimação de fls. 58/59, deveria ter 

sido expedido com a finalidade de intimar o Executado e não a parte 

Exequente como ocorreu.

Entretanto, como já dito, apesar da diligência ter sido direcionada a 

Exequente, o Oficial de Justiça diligenciou no endereço declinado pela 

parte Exequente às fls. 55, não sendo localizado o endereço por ela 

informado.

Desta feita, intime-se a d. patrona da parte Exequente, para, manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

60, requerendo o que entender de direito para fins de prosseguimento do 

feito, e, na oportunidade, atualizar o débito alimentar, sob pena de extinção 

e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1028581 Nr: 36082-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDOL, AGDL, SGDL, AGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI SUZAMAR DO 

NASCIMENTO EICKHOFF - OAB:23.782/0/MT, MARCIA CRISANTO DE 

SOUZA GOMES - OAB:13870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GOMES DA SILVA NETO 

- OAB:18190/O, Marcelo Augusto Borges - OAB:6.189 OAB/MT

 (...) Pelas razões expostas, aliada a todas as oportunidades concedidas 

ao Executado para adimplir o débito em questão, sem ao menos 

demonstrar nesses autos o seu efetivo interesse, indefiro os pedidos de 

fls. 147/150. Não tendo sido o pagamento efetuado em sua integralidade, 

outra solução não há senão pela manutenção do decreto prisional do 

Executado.Dessa forma, objetivando viabilizar o cumprimento da decisão 

de fls. 100/101, deste juízo, expeça-se mandado de prisão no Sistema 

BNMP – 2.0 – Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – cujo 

mandado terá validade pelo período de 03 (três) anos, constando ainda 

expressamente no mandado a observação de que havendo o pagamento 

integral ou se decorrido o prazo de prisão, deverá o executado ser 

colocado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso.Sem prejuízo do acima determinado, acolho o pedido de fls. 157, 

terceiro parágrafo, a fim de que seja expedido mandado de prisão nos 

termos requerido pela parte Exequente, fazendo nele constar a mesma 

observação acima..O meirinho e/ou a Autoridade Policial encarregada(s) 

do cumprimento do mandado de prisão, deve(m) se acautelar(em) no 

sentido de que o conduzido/executado deverá ser recolhido em local 

apropriado, separado dos presos comuns (art. 528, § 4º CPC).Diante do 

acima determinado, (expedição do Mandado de Prisão no Sistema BNMP – 

2.0 – Banco Nacional de Monitoramento de Prisões), deixo de acolher o 

pedido de expedição de ofício a Delegacia de Capturas da Polícia Civil 

deste Estado, conforme requerido pela parte Exequente às fls. 157, 

parágrafo quarto.Às providências, expedindo-se o necessário.Após, 

aguarde-se o cumprimento do Mandado de Prisão ou manifestação de uma 

das partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 956033 Nr: 3070-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMADS, LGDSDA, REDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637

 Vistos, etc...

Compulsado os autos, constata-se que fora decretada a prisão civil do 

Executado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ante o inadimplemento do 

débito alimentar, 56/57, porém, sem sucesso, em razão da não localização 

do Executado, fls. 66.

Sequencialmente, a parte Exequente postulou pela expedição de novo 

mandado de prisão civil em desfavor ao Executado no endereço declinado 

e, ainda requereu novo encaminhamento de ofício para a Delegacia de 

Capturas da Polícia Civil deste Estado, fls. 68.

Relatos necessários.

 Desnecessário o encaminhamento de ofício/mandado a Delegacia de 

Capturas, tendo em vista a implementação do sistema BNMP – 2.0.

Antes de expedir novo mandado, intime-se a parte Exequente, por 

intermédio de seu d. Defensor Público, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar demonstrativo de débito atualizado.

Atualizado o débito, expeça-se mandado de prisão, pelo Sistema BNMP – 

2.0 – Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – cujo mandado terá 

validade pelo período de 03 (três) anos, constando ainda expressamente 

no mesmo a observação de que havendo o pagamento integral ou se 

decorrido o prazo de prisão, deverá o Executado ser colocado 

imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Sem prejuízo do acima determinado, acolho o pedido de fls. 68, terceiro 

parágrafo, a fim de que seja expedido novo mandado de prisão no 

endereço declinado pela parte Exequente, fazendo nele constar a mesma 

observação acima.

O meirinho e/ou a Autoridade Policial encarregada(s) do cumprimento do 

mandado de prisão, deve(m) se acautelar(em) no sentido de que o 

conduzido/executado deverá ser recolhido em local apropriado, separado 

dos presos comuns (art. 528, § 4º CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, aguarde-se o cumprimento do Mandado de Prisão ou manifestação 

de uma das partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 387560 Nr: 23209-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGCO, ADOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDO

 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: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069

 Vistos, etc...

Compulsado os autos, constata-se que fora decretada a prisão civil do 

Executado pelo prazo de 90 (noventa) dias, ante o inadimplemento do 

débito alimentar, fls. 75/76, porém, sem sucesso, em razão da não 

localização do Executado, fls. 85.

Sequencialmente, a parte Exequente postulou pela expedição de novo 

mandado de prisão civil em desfavor ao Executado, com o consequente 

encaminhamento a Delegacia de Capturas da Polícia Civil deste Estado e 

do estado de São Paulo, fls. 88.

Relatos necessários.

 Desnecessário o encaminhamento de ofício/mandado a Delegacia de 

Capturas, tendo em vista a implementação do sistema BNMP – 2.0.

Antes de expedir novo mandado, intime-se a parte Exequente, por 

intermédio de seu. D. Defensor Público, para, no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentar demonstrativo de débito atualizado.

Atualizado o débito, expeça-se mandado de prisão no Sistema BNMP – 2.0 

– Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – cujo mandado terá 

validade pelo período de 03 (três) anos, constando ainda expressamente 

no mesmo a observação de que havendo o pagamento integral ou se 

decorrido o prazo de prisão, deverá o Executado ser colocado 

imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

A Autoridade Policial encarregada do cumprimento do mandado de prisão, 

deve se acautelar no sentido de que o conduzido/executado deverá ser 

recolhido em local apropriado, separado dos presos comuns (art. 528, § 

4º CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, aguarde-se o cumprimento do Mandado de Prisão ou manifestação 

de uma das partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 740635 Nr: 37374-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGSN, LDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPPE C. CALDART - 

OAB:23252

 Vistos, etc...

Compulsado os autos, constata-se que fora decretada a prisão civil do 

Executado pelo prazo de 90 (noventa) dias, ante o inadimplemento do 

débito alimentar, 169/170, porém, sem sucesso, em razão da não 

localização do Executado, fls. 178.

Sequencialmente, a parte Exequente postulou pela expedição de novo 

mandado de prisão civil em desfavor ao Executado com o consequente 

encaminhamento de ofício a Delegacia de Capturas da Polícia Civil deste 

Estado, fls. 182.

Relatos necessários.

 Desnecessário o encaminhamento de ofício/mandado a Delegacia de 

Capturas, tendo em vista a implementação do sistema BNMP – 2.0.

Antes de expedir novo mandado, intime-se a parte Exequente, por 
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intermédio de seu d. Defensor Público, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar demonstrativo de débito atualizado.

Atualizado o débito, expeça-se mandado de prisão, pelo Sistema BNMP – 

2.0 – Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – cujo mandado terá 

validade pelo período de 03 (três) anos, constando ainda expressamente 

no mesmo a observação de que havendo o pagamento integral ou se 

decorrido o prazo de prisão, deverá o Executado ser colocado 

imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

 A Autoridade Policial encarregada do cumprimento do mandado de prisão, 

deve se acautelar no sentido de que o conduzido/executado deverá ser 

recolhido em local apropriado, separado dos presos comuns (art. 528, § 

4º CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, aguarde-se o cumprimento do Mandado de Prisão ou manifestação 

de uma das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1013074 Nr: 28860-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFP, MDRDFOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA INFANTINA 

MARTINS - OAB:10.177/MT, KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OABMT16438

 Vistos, etc...

Diante do certificado às fls. 267 e 270, determino a expedição de mandado 

de prisão no Sistema BNMP – 2.0 – Banco Nacional de Monitoramento de 

Prisões – cujo mandado terá validade pelo período de 03 (três) anos, 

constando ainda expressamente no mesmo a observação de que havendo 

o pagamento integral ou se decorrido o prazo de prisão, deverá o 

Executado ser colocado imediatamente em liberdade, se por outro motivo 

não estiver preso.

A Autoridade Policial encarregada do cumprimento do mandado de prisão, 

deve se acautelar no sentido de que o conduzido/executado deverá ser 

recolhido em local apropriado, separado dos presos comuns (art. 528, § 

4º CPC).

Em razão do acima determinado, (expedição do Mandado de Prisão no 

Sistema BNMP – 2.0 – Banco Nacional de Monitoramento de Prisões), deixo 

de acolher o pedido de expedição de ofício a Delegacia de Capturas da 

Polícia Civil deste Estado, conforme requerido pela parte Exequente às fls. 

271.

Após, aguarde-se o cumprimento do Mandado de Prisão ou manifestação 

de uma das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1144816 Nr: 29512-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSD, FDPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Evocamos, também, os ensinamentos de Yussef Said Cahali, 

aplicáveis ao caso sub judice, que, discorrendo sobre os motivos 

ensejadores da prisão civil, afirma:"... Decreta-se a prisão civil, não como 

pena, não com o fim de punir o executado pelo fato de não ter pago a 

prestação alimentícia, mas sim com o fim, muito diverso, de coagi-lo a 

pagar. Lembrando Bellot, a prisão civil é meio de experimentar a 

solvabilidade, ou de vencer a má vontade daquele que procura ocultar o 

que possui." (g.n.)Registra-se, por oportuno, que de acordo com o § 7º do 

art. 528 do CPC, “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 

processo”.Pelo exposto e com fundamento no art. 528 § 3º do CPC, 

DECRETO a prisão civil de WOLFF RONNY VIEIRA DANTAS, pelo prazo de 

90(noventa) dias, ficando automaticamente revogada ou suspensa com o 

pagamento do débito ora executado.Expeça-se mandado de prisão no 

Sistema BNMP – 2.0 – Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – cujo 

mandado terá validade pelo período de 03 (três) anos, constando ainda 

expressamente no mandado a observação de que havendo o pagamento 

integral ou se decorrido o prazo de prisão, deverá o executado ser 

colocado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso.Sem prejuízo do acima determinado, acolho o pedido de fls. 86, a fim 

de que seja expedido mandado de prisão no endereço declinado pela 

parte Exequente, fazendo nele constar a mesma observação acima.O 

meirinho e/ou a Autoridade Policial encarregada(s) do cumprimento do 

mandado de prisão, deve(m) se acautelar(em) no sentido de que o 

conduzido/executado deverá ser recolhido em local apropriado, separado 

dos presos comuns (art. 528, § 4º CPC).Às providências, expedindo-se o 

necessário.Após, aguarde-se o cumprimento do Mandado de Prisão ou 

manifestação de uma das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 944249 Nr: 57010-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECN, NADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9.203/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS 

- OAB:8.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Compulsando os autos, constata-se a intimação pessoal da genitora da 

Exequente, para dar prosseguimento ao feito, fls. 203/204, permanecendo 

inerte, fls. 205.

Extrai-se, ainda, dos autos, que a Exequente completou a maioridade em 

data de 16/02/2018, consoante aponta a certidão de nascimento 

encartada às fls. 15. Assim, proceda-se a retificação no polo ativo desta 

ação fazendo nele constar como Exequente Emilly Campos Neves, 

inclusive na autuação.

Intime-se pessoalmente a Exequente Emilly Campos Neves, para, 

regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Para 

isso, deverá procurar o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Cândido 

Rondon que lhe presta assistência jurídica nestes autos. No mesmo prazo, 

por meio da aludida Faculdade, deverá indicar o endereço atualizado do 

Executado, atualizar o débito alimentar e requerer o que entender de 

direito para fins de prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Não sendo encontrada para intimação pessoal, intime-a por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o 

determinado acima, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 930199 Nr: 49425-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 Vistos, etc...

Trata-se de cumprimento de sentença pelo rito coercitivo, assim, embora o 

Executado tenha advogado constituído, por se tratar de rito coercitivo, sua 

intimação tem que ser pessoal.

Tentada a intimação pessoal, esta não logrou êxito, fls. 98.

Intimado por edital, decorreu o prazo sem manifestação, certidão de fls. 

102.

O. d. patrono do Exequente manifestou às fls. 103, pela nomeação de 

curador especial, o que faço, nesta oportunidade, nomeando o douto 

advogado constituído nestes autos, Dr. Cleiton Tubino Silva, como Curador 

Especial do Executado, a quem se dará vistas dos autos para os fins de 

direito.

Intime-se. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 925014 Nr: 46494-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Diante do decurso de prazo certificado às fls. 298, intime-se, 

pessoalmente, a parte Requerente, para, formular o pedido principal, 

conforme determinado na sentença de fls. 297, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

Não sendo encontrada para intimação pessoal, intime-a, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestar 

nos termos acima determinados, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, voltem os autos conclusos 

para ulteriores deliberações ou extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1013564 Nr: 29071-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGSDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, NPJ - UNIJURIS UNIC CUIABÁ - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.447

 Vistos, etc...

Primeiramente, intime-se o Exequente para apresentar demonstrativo de 

débito atualizado e para manifestar acerca da certidão negativa de fls. 

105, requerendo o que entender de direito para fins de prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento.

Atualizado o débito, expeça-se mandado de prisão no Sistema BNMP – 2.0 

– Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – cujo mandado terá 

validade pelo período de 03 (três) anos, constando ainda expressamente 

no mesmo a observação de que havendo o pagamento integral ou se 

decorrido o prazo de prisão, deverá o Executado ser colocado 

imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

A Autoridade Policial encarregada(s) do cumprimento do mandado de 

prisão, deve se acautelar no sentido de que o conduzido/executado 

deverá ser recolhido em local apropriado, separado dos presos comuns 

(art. 528, § 4º CPC).

Aguarde-se o cumprimento do Mandado de Prisão ou manifestação de 

uma das partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1019865 Nr: 31863-43.2015.811.0041

 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: CBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAC, RPLU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA KAROLINE DE 

ANDRADE LYRA - OAB:32.016/PE

 Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Investigação de paternidade cumulada com Alimentos 

proposta por Clovis Barbosa da Silva, em face de Francisco Alves 

Cavalcante, todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na 

inicial.

O pedido veio instruído com os documentos necessários a propositura da 

ação.

O Requerido apresentou contestação às fls. 25/29.

Laudo técnico apresentado às fls. 48/51, indicando a exclusão de 

paternidade do Requerido.

O Requerente postulou pela realização de novo exame de DNA, fls. 52/53, 

sendo deferida às fls. 54/54v. Entretanto, não compareceu no laboratório 

para realizar o aludido exame, mesmo tendo sido intimado pessoalmente, 

fls. 102 e 100, respectivamente.

Após os procedimentos legais ocorridos no curso do processo, o 

Requerente, informou seu desinteresse no prosseguimento do feito, fls. 

117.

A advogada do Requerido foi intimada, para, manifestar acerca do pedido 

de desistência da ação, entretanto, quedou-se inerte, fls. 120.

É o relatório. Fundamento. Decido.

A princípio é importante consignar que deixo de apreciar o mérito desta 

demanda, primeiramente, pelo pedido expresso da parte Requerente 

quanto à desistência desta ação, fls. 108, e segundo, porque embora a 

patrona do Requerido tenha sido intimada para manifestar, sob pena de 

concordância com o pedido de desistência do Requerente, permaneceu 

silente.

Desse modo, considerando que as partes não têm interesse no 

prosseguimento do feito à ação perde sua finalidade, consequentemente, 

outra medida não se impõe senão a homologação da desistência da ação, 

conforme preceitua o artigo 485, VIII, do CPC, senão vejamos:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII – homologar a desistência da ação”.

Pelo exposto, homologo a desistência e o faço com fundamento no artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil, e de consequência JULGO EXTINTO 

o presente feito.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo, 

procedendo às anotações e baixas necessárias. Sem custas.

P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030354-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO (ADVOGADO(A))

LAURINDO BAZANINI SALVADOR JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERAILDE ALMEIDA DOS REIS (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1030354-55.2018.8.11.0041. Ação: 

Divórcio c/c partilha de bens, regulamentação de guarda, alimentos e 

indenização por danos morais. Vistos, etc... Defiro os benefícios de 

gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Atento 

ao princípio constante do artigo 1.694, §§ 1º e 2º, do Código Civil, 

considerando-se a idade dos menores; considerando que é obrigação não 

só do pai, mas também da mãe no que tange ao sustento dos filhos; 

considerando que os alimentos provisórios visam tão somente evitar que 

os alimentandos pereçam, até que se decida em definitivo o valor dos 

alimentos segundo a capacidade de quem paga e a necessidade de quem 

recebe, arbitro alimentos provisórios na quantia ofertada pelo Requerente 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor este que entendo adequado 

para a situação dos autos, possibilitando a satisfação das necessidades 

mínimas dos filhos menores e o adimplemento por parte do Requerente, 

cujo valor será devido a partir da citação e deverá ser pago mediante 

recibo ou depósito em conta bancária de titularidade da Requerida e de 

conhecimento do Requerente. Quanto a guarda, ressalto que o 

estabelecimento da guarda compartilhada é a forma preferencial em todas 

as situações em que for possível e não se mostre prejudicial para a 

criança, isso porque, a essência desta modalidade de guarda é o 

compartilhamento de responsabilidades entre os pais, devendo, para, 

tanto, ser fixada/definida a residência dos filhos. Diante disso, e do caso 

em comento, fixo, provisoriamente, a guarda compartilhada com residência 

dos filhos no lar materno, podendo o pai/Requerente exercer, 

provisoriamente, seu direito de convivência/visitação, aos finais de 

semana, de maneira alternada, iniciando-se as sextas feiras, após o 
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período escolar, e encerrando-se aos domingos, ás 20:00 horas, com a 

retirada e devolução dos filhos no lar materno, salvo estipulação pelas 

partes de dias e horários que melhor atendam aos interesses dos 

menores. Quanto aos demais pedidos, inclusive, as demais obrigações 

financeiras a serem assumidas pelo Requerente em relação aos filhos, 

estes serão analisados após a apresentação ou não de contestação, 

caso não haja acordo entre as partes na audiência de tentativa de 

conciliação, a ser abaixo designada. Considerando que de acordo com o 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/11/2018 às 14:30 horas. Cite-se a parte 

Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, sendo assegurado o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Intime-se, ainda, o 

Requerente, através de seus d. patronos, para comparecer na audiência 

acima designada, bem como cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030937-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZILEY TOMAZ DE PAULA (REQUERENTE)

RENATA SARAIVA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO CAITANO DE PAULA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1030937-40.2018.8.11.0041. Ação: 

Divórcio Litigioso com partilha de bens e pedido liminar Vistos, etc... Defiro 

os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil 

(Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 09/11/2018 às 

13:30 horas. Cite-se a parte Requerida, observando-se o endereço 

indicado, Id n. 15391654, pág. 5, letra “a”, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, sendo assegurado o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Intime-se, ainda, a 

Requerente, através de sua d. patrona, para comparecer na audiência, 

bem como cientifique o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014182-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. F. F. D. S. (REQUERENTE)

A. A. F. F. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

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 A REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

18/10/2018 ÀS 15:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 21 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: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018889-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. D. C. M. (ADVOGADO(A))

S. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. C. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

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 A REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

18/10/2018 ÀS 14:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. INTIMÁ-LA AINDA PARA 

APRESENTAR A CONTA BANCÁRIA. CUIABÁ, 20 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 Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 817842 Nr: 24259-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARELSON FRANCISCO BUENO, AIDIL JOSEFINA 

BUENO DE CAMPOS, EDSON DAVID BUENO, AIRTES LUCIDIA BUENO DA 

SILVA, MARIA LEONOR BUENO LEMES, ALEXANDRE ALEX COELHO 

BUENO, NELSON THIAGO COELHO BUENO, MARIANA DE OLIVEIRA 

BUENO FILHA, RODRIGO ROBSON COELHO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON FELISBERTO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, FELIPE DA C. QUEIROZ - OAB:15.402, 

MARIANA DE CARVALHO PERRI - OAB:18.217, MARISA N. C. PERRI - 

OAB:9843-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se o inventariante para que apresente as últimas declarações, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intime - se os herdeiros e volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1063019 Nr: 52358-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGP, JPPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITACIR RODRIGUES DE CAMPOS 

- OAB:242348-SP, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte conclusos para deliberação.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 818989 Nr: 25284-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVEA DE SANTA CRUZ NERY, HAD LIMA DE PAULA 

NERY, ANDRE LUIS DE PAULA NERY, CLÁUDIA DE SANTA CRUZ NERY, 

SIMONE DE SANTA CRUZ NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ ANTONIO NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se a inventariante para apresentar a partilha especificada dos 

bens e valores deixados pelo falecido, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, volte os autos conclusos para homologação.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1030762 Nr: 37155-09.2015.811.0041

 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: CRISTIANE BATISTA CARDOSO, SBM, RPBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALESSANDRO ANTONIO 

MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FAVALESSA SAMPAIO 

- OAB:375091, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10393/O, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - OAB:OAB/MT 11.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fl. 58, determino a suspensão dos presentes autos 

até o julgamento dos autos em apenso.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1187892 Nr: 578-61.2017.811.0041

 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: CRISTIANE BATISTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DORALICE MARIA MARTINS, 

ESPÓLIO DE ANTONIO MARTINS PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1187892

Defiro requerimento de fls. 20/21, nomeio Inventariante a Srª. CRISTIANE 

BATISTA CARDOSO, que prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC).

Após, proceda-se com as citações (art. 626, §1 do CPC) e, em seguida, 

intime-se a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), 

para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 627, caput).

 Determino ainda, que o inventariante providencie a juntada do 

recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de 

recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, 

junte também aos autos, certidão acerca da existência de testamento 

deixado pelos autores da herança, expedida pela CENSEC – Central 

Notarial de Serviços Compartilhados.

Por fim, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1107843 Nr: 13777-87.2016.811.0041

 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: SILVANA RAMOS DA SILVA SANTOS, KRDSS, 

SILVANA RAMOS DA SILVA SANTOS, KRDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS FERREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação, 

após volte os autos conclusos para decisão.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 996875 Nr: 22094-11.2015.811.0041

 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: SARAIELY ALEMIDA FAVARETTO, GLEIDSON 

FAVARETTO JUNIOR, LUCAS VINICIOS MACIEL FAVARETTO, 

ELISANGELA MARTA MCIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDSON FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra - se despacho de fl. 87.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1181518 Nr: 44255-78.2016.811.0041

 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: CONDOMÍNIO EDIFICIO IPANEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAIELY ALEMIDA FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Digaa a inventariante e os herdeiros, no prazo de 10 dias, se concordam 

ou não com o pedido inicial (CPC., arts. 642).

 Intime-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 384494 Nr: 20268-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 274 de 601



Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 MARIA FERREIRA DE ARRUDA, MARIA DE 

LOURDES DE LIMA, ROSA MARIA FERREIRA DE ARRUDA, SANDRA 

FERREIRA DE ARRUDA, JAMILSON FERREIRA DE ARRUDA, ESPÓLIO DE 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA, SANDRA BENEDITA DE OLIVEIRA 

ARRUDA, JANDER CARLOS DE OLIVEIRA ARRUDA, JULIANE CARLA DE 

OLIVEIRA ARRUDA, J. C. O. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO PEREIRA DE ARRUDA

 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:

 Vistos, etc.

Intime - se a inventariante para anexar aos autos as certidões descritas 

no despacho de fl. 181, no prazo de 10 (dez) dias, e para apresentar a 

partilha atualizada dos bens no mesmo prazo.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1132589 Nr: 24115-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR EROTILDES DE JESUS DA COSTA, EDILEIA DE 

JESUS DA COSTA, ANDRE LUIS JESUS DA COSTA, WILLIAN LUIS JESUS 

DA COSTA, LUIS MARCELO DO ESPÍRITO SANTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADILIO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:8906/MT, WANYA MAGALHÃES FERREIRA DO NASCIMENTO - 

OAB:15762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se a inventariante para que apresente a partilha atualizada dos 

bens, especificando a cota parte de cada herdeiro, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Após, volte os autos conclusos para homologação.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1125116 Nr: 20960-12.2016.811.0041

 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: CASSIANE RIBEIRO MESQUITA, FRANCISCO DOS 

SANTOS RIBEIRO DE MORAES, CLARINDA RIBEIRO DE MORAES, VERA 

LÚCIA RIBEIRO DE MORAES SOARES, CLARINDO RIBEIRO DE MORAES, 

ELISÂNGELA RIBEIRO DE MORAES, CASSIANE RIBEIRO MESQUITA, 

FIRMINO RIBEIRO DE MORAES, TATIANE MARCELINA DE MORAES, 

ESPÓLIO DE NELY RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FELISMINA MARCELINA DE 

MOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1125116

Defiro requerimento de fls. 109/110, intime – se o herdeiro Francisco dos 

Santos Ribeiro de Morais para que apresente informações acerca da 

locação de imóvel, juntando cópia do contrato celebrado, bem como para 

que preste contas dos valores já recebidos durante a locação do imóvel 

em nome da falecida.

Determino que seja desentranhado os mandados para novas diligências 

dos herdeiros FRANCISCO DOS SANTOS RIBEIRO DE MORAES, VERA 

LÚCIA RIBEIRO DE MORAES SOARES E CLARINDA RIBEIRO DE MORAES.

Por fim, determino a pesquisa INFOSEG a fim de localizar o endereço do 

herdeiro CLARINDO RIBEIRO DE MORAES.

Após, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 944844 Nr: 57351-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNCDOS, KEILLA PATRICIA CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 944844.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls.105; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 106), sendo certificando pela Senhor Gestor 

Judicial fls. 107, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério Público 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 108). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 946679 Nr: 58442-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAR, ROSILENE DA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON FLORES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 946679.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls.32; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 33), sendo certificando pela Senhor Gestor 

Judicial fls. 35, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério Público 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 36). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 825128 Nr: 31141-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YADOS, WLDOS, GMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 825128.
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Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls.40; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 41), sendo certificando pela Senhor Gestor 

Judicial fls. 42, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério Público 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 43). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 886403 Nr: 20828-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGFM, KCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 886403.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls.76; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 77), sendo certificando pela Senhor Gestor 

Judicial fls. 78, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério Público 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 79). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902223 Nr: 31485-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMMDS, EMDS, MMDS, WBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMARA DUARTE GOMES - 

OAB:OAB/MT 14.518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 902223.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls. 78; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 79), sendo certificando pela Senhor Gestor 

Judicial fls. 80, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério Público 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 81). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1131668 Nr: 23725-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO XAVIER DE MORAES 

BICCA - OAB:195839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se a requerente para que junte procuração nos autos e termo de 

concordância dos herdeiros referente ao testamento público, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena da arquivamento dos autos.

Cumpra - se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 234560 Nr: 3690-24.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAL, SRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rossini Pereira - 

OAB:OAB/MT 9086-B, MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:16.389/MT, NAJILA PRISCILA FARARHAT - OAB:6770/MT, NPJ - 

AFIRMATIVO - OAB:

 Vistos, etc.

Autos n.º 234560

Intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre a petição de fls. 232/234 e documentos (fls. 235/240), bem 

como apresentar documento pessoal da parte credora, conforme 

determinado às fls. 190.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 946250 Nr: 58140-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSGB, MARCIA CRISTINA SOARES GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código: 946250.

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada às fls. 95, até a 

presente data não se manifestou, deixando transcorrer silente o prazo, 

conforme certidão de fls. 98, o Ministério Publico manifestou pela extinção 

do feito, sem decisão do mérito (fls.99). Assim sendo, entendo que os 

autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 448388 Nr: 21931-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê – se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 929808 Nr: 49198-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPL, CDPDL, ELAINE PERTELI, NCPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICODEMOS ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 929808.

Diante da impossibilidade da intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito conforme certidão de fls. 56; realizou-se a 

intimação via edital (fls. 57), sendo certificando pela Senhor Gestor 

Judicial fls. 59, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério Público 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito (fls. 60). Assim 

sendo, entendo que os autos deverão ser extinto.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, 

III, § 1º do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito.

Sem custas por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1178571 Nr: 43342-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMFDC, AFDC, AFDC, MADC, ADC, MSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se a parte autora para se manifestar com relação a petição de fls. 

41/42, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 820799 Nr: 27022-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLENIL FERREIRA DE CARVALHO, ARIVALDO DE 

CARVALHO, ADENILCE MARIA FERREIRA DE CARVALHO, ANTONIO 

FERREIRA DE CARVALHO, ABIATA FERREIRA DE CARVALHO, ADELAIDE 

FERREIRA DE CARVALHO, MARIA ARRUDA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE UMBELINA FERREIRA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM VAZ CURVO FILHO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:4550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a suspensão destes autos, até a decisão final dos autos em 

apenso.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 270 Nr: 5587-05.1997.811.0041

 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: ROSEMARY ALCARAZ ORTA COUTINHO, WALTER 

ROSEIRO COUTINHO JUNIOR, KATIA REGINA COUTINHO PIRAVANO, 

ELIZABETH COUTINHO RIBARIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALTER ROSEIRO COUTINHO, 

MARCO ANTÔNIO ROSEIRO COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELE ROSANGELA LEMES - 

OAB:17.253MT, AMARO CESAR CASTILHO - OAB:4.384-B/MT, 

MURILO CÉSAR MONTEIRO GODOY - OAB:7.569/MT, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, Renato Gomes Nery - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ROSEMARY ALCARAZ ORTA COUTINHO - 

OAB:3318-B/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 270

Determino a intimação pessoal da inventariante para se manifestar aos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 443022 Nr: 18837-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAS, JDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - OAB 5332- A - 

OAB:5332-A/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - 

OAB:4.522/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, JORGE 

JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO 

JÚNIOR (UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.636/MT, MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR - OAB:14081-E, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6667/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Rosa Anacleto da Silva 

- OAB:OAB/MT 24650, Pedro Israel de Abreu Lima - OAB:OAB/MT 

24388

 Vistos, etc.

Autos n.º 443022

Intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre a petição de fls. 131/132 e documento (fls. 133).

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 3336 Nr: 6943-98.1998.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO PALÁCIO DO COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALTER ROSEIRO COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMARY ALCARAZ ORTA 

COUTINHO - OAB:3318-B/MT

 CÓD. 3336

 Vistos, etc.

 Digam a inventariante e herdeiros, no prazo de 10 dias se concordam ou 

não com o pedido inicial (CPC., arts. 642).

 Intime-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 707578 Nr: 1130-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE BARBOSA GALVAO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERCY CORREA GALVAO, 

ESPOLIO DE RENYD BARBOSA GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no 

art.659 do CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha dos bens deixados pelo falecimento de 

por RENYD BARBOSA GALVÃO, falecida em 08/03/2007 (certidão de 

óbito fl. 13) e JERCY CORREA GALVÃO, falecido em 04/05/2010 (certidão 

de óbito, fl. 14), na forma descrita, por meio do esboço de fls.19/23 e fls. 

100/101, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados. 

Após, transitada em julgado, expeça-se formal de partilha. Com relação a 

valores em nome do falecido de natureza salarial, na SAD, reitere – se 

ofício de fl. 49, com a resposta do ofício e havendo valores em nome do 

Sr. Jercy Correa Galvão, expeça – se Alvará para o saque dos valores, 

na proporção de 16,67% para cada herdeiro. Adotadas tais providências, 

promovam-se as baixas e anotações necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de 

setembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 811771 Nr: 18262-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRC, DRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634-O/MT, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a decisão de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DA DECISÃO: "(... intime-se a parte Exequente, 

para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1124318 Nr: 20576-49.2016.811.0041

 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: MARIA CHRISTINA JUNG, RENATA JUNG, ALEXANDRE 

JUNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOACHIM JUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO XAVIER DE MORAES 

BICCA - OAB:195839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código:1124318

Defiro requerimento de fls. 14/14-verso, determino a substituição da 

inventariante a Srª MARIA CHRISTINA JUNG pela herdeira RENATA JUNG, 

que prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e declarações 

nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC).

Após, proceda-se com as citações (art. 626, §1 do CPC) e, em seguida, 

intime-se a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), 

para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 627, caput).

 Determino ainda, que a inventariante providencie a juntada do 

recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de 

recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, 

junte também aos autos, certidão acerca da existência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial 

de Serviços Compartilhados.

Com a avaliação dos bens determino a complementação das custas no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Por fim, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 464127 Nr: 32185-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENTO SOUZA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - OAB:7672/O, 

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620-O

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do Inventariante para retirar 

carta rogatória para providenciar a tradução e distribuição, devendo juntar 

nos autos comprovação da distribuição junto ao órgão competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1122317 Nr: 19778-88.2016.811.0041

 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: ROSINEY BENEDITA DE SOUZA AMORIM, OTILIO 

RODRIGUES DE AMORIM FILHO, SUZANE RODRIGUES DE AMORIM, JORGE 

LUIS RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMELIA DE SOUZA AMORIM, 

ESPÓLIO DE OTÍLIO RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fl. 83, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

juntada da certidão CENSEC em nome dos falecidos.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 718083 Nr: 14264-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CONDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ENEIDA FIGUEIREDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - 

OAB:1755/MT, MIRIANE SADDI BECKER - OAB:9997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 
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AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, Verificando que existem dívidas perante a 

Fazenda Pública Municipal, intime – se o inventariante para providenciar o 

pagamento dessa dívida e demais dividas da falecida, e em seguida 

apresente a certidão negativa da Fazenda Pública Municipal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 737374 Nr: 33870-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDIR FERREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN BONFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES GONÇALVES DE 

LIMA - OAB:11806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:10201/MT

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) WALDIR SIQUEIRA DE 

FARIAS para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente 

à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem 

como comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008818-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

GIZELLY DA SILVA MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PIRES DE ANDRADE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008818-85.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15574574, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 27/11/2018, às 17:20h, neste Fórum da Capital, 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014334-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. S. (REQUERENTE)

W. D. L. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014334-86.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15548752, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

06/12/2018, às 16:40h, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026759-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REMIGIO VIEIRA NETO (REQUERENTE)

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCHIMEDES MARTINS VIEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026759-48.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15535273, bem como 

para comparecer e conduzir o interditando à audiência de entrevista 

designada para o dia 28/11/2018, às 14:30h, neste Fórum da Capital, 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público. Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029653-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. N. D. S. (REQUERENTE)

S. G. P. D. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029653-94.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15263390, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

29/11/2018, às 15:40h, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029318-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. P. P. C. (REQUERENTE)

M. Z. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. H. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029318-75.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15268313, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

29/11/2018, às 16:20h, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020486-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. P. K. (ADVOGADO(A))

B. A. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. A. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020486-87.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14181400, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 29/11/2018, às 17:20h, neste Fórum da Capital, 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005002-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. F. D. M. (AUTOR(A))

W. L. R. R. (ADVOGADO(A))

R. C. P. (ADVOGADO(A))

F. F. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. D. M. (RÉU)

L. D. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005002-95.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15379001, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 06/12/2018, às 15:20h, neste Fórum da Capital, 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1031495-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. B. D. O. (AUTOR(A))

J. M. D. C. N. (ADVOGADO(A))

D. C. C. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1031495-46.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15380857, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 06/12/2018, às 15:40h, neste Fórum da Capital, 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029047-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. S. B. (ADVOGADO(A))

L. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. I. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029047-66.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID , bem como para 

comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento designada 

para o dia 22/11/2018, às 15:40h, neste Fórum da Capital, oportunidade em 

que deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023559-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. S. C. (AUTOR(A))

G. D. M. (ADVOGADO(A))

R. D. C. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. P. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023559-04.2016.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço vista intimação da parte AUTORA, através de seu 

advogado, via DJE, da decisão ID 9570119, bem como para comparecer à 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 22/11/2018, às 

17h20min, acompanhada de suas testemunhas arroladas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, §4º, do CPC), cabendo 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 (art. 455, do 

CPC), salvo no caso de ocorrência de alguma das hipóteses do art. 455, 

§4º, do CPC, quando, então, deverá formular requerimento para que a 

intimação se dê via judicial. Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025115-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. T. (ADVOGADO(A))

L. M. D. S. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. S. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025115-70.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 15648989, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 1 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003044-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NILCE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

AILTON SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

Ana Catiucia Lins de Almeida Gariglio (ADVOGADO(A))

ZENAIDE SOUSA PINHEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

GLEISON GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOMINGOS SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

LEANDRO PIRES PINHEIRO (REQUERENTE)

EVANDRO PIRES PINHEIRO (REQUERENTE)

JOILSON SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

CLARISSA BOTTEGA (ADVOGADO(A))

CLAUDICEIA CANDIDA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

ADAIL SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

LAUDICEIA CANDIDA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ZENILDE PINHEIRO ALVES (REQUERENTE)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE PIRES PINHEIRO (REQUERENTE)

ANA MARIA SOUZA DE ANDRADE (REQUERENTE)

JULIA SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

LINDINALVA SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CORACY DE SOUZA SA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003044-11.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte Inventariante, através de seus 

advogados, via DJE, acerca da decisão de ID 14684220. Cuiabá/MT, 1 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1030704-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZILEY TOMAZ DE PAULA (REQUERENTE)

STEPHANNY SUZAN CAETANO TOMAZ DE PAULA (REQUERENTE)

R. S. C. T. D. P. (REQUERENTE)

M. S. C. T. D. P. (REQUERENTE)

RENATA SARAIVA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO CAITANO DE PAULA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030704-43.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte autora, através de sua advogada, 

via DJE, acerca da decisão de ID 15511006 - "VISTOS, ETC. 

Preliminarmente, necessário salientar que o peticionamento no processo 

virtual, inicial e intermediário, deve ser efetuado através do editor de texto 

OU pela inclusão de arquivo em ‘pdf’, conforme as disposições do art. 26, 

§4º, da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 - PJE, ad litteram: 

Art. 26 § 4º Caso o peticionante opte pela inclusão da petição em arquivo 

eletrônico, o editor de texto interno do sistema deverá ser utilizado para 

fazer constar a informação de que há petição anexada.(g.n) Outrossim, 

vislumbro que a requerente Stephanny Suzan Caetano Tomaz de Paula é 

maior de idade e, portanto, deverá ser representada através de patrono 

habilitado. Em decorrência, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar a situação, retirando a petição juntada em 

duplicidade, bem assim acostando aos autos instrumento procuratório 

subscrito pela requerente Stephanny outorgando poderes a advogado e, 

caso pleiteie a concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá trazer 

os documentos suasórios ao deferimento do pedido, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o aludido interregno sem qualquer manifestação, 

certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro lado, atendida a 

determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que segue. Trata-se de Ação de Guarda e 

Alimentos, ajuizada por Stephanny Suzan Caetano Tomaz de Paula, 

Rebeca Suzan Caetano Tomaz de Paula e Mirian Suzan Caetano Tomaz de 

Paula, representadas por Euziley Tomaz de Paula, em face de Agnaldo 

Caetano de Paula, todos qualificados nos autos. Ressai da peça de 

ingresso, que o requerido é genitor das requerentes Stephanny, Rebeca e 

Mirian, fruto de sua relação com Euziley Tomaz de Paula, no entanto, 

desde a separação do casal, a genitora das requerentes vem exercendo 

a guarda de fato. Pleiteiam, a concessão da gratuidade da justiça e, em 

sede de tutela de urgência, a guarda unilateral das filhas e o arbitramento 

de alimentos provisórios. Ao final, requerem a guarda unilateral definitiva 

das filhas e condenação do requerido ao pagamento de alimentos 

definitivos às filhas. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Primeiramente, verifico que a presente ação envolve 

pedido de guarda e arbitramento de alimentos. No que concerne ao pedido 

de guarda, determino a emenda à inicial, a fim de que seja incluída a Srª. 

Euziley Tomaz de Paula no polo ativo da presente, tendo em vista que a 

guarda unilateral das filhas deve ser requerida pela genitora das menores 

e, no tocante ao pedido de alimentos, a filha maior deverá agir em nome 

próprio e as menores atuam representadas pela genitora. Outrossim, 

vislumbro que o instrumento procuratório, igualmente, precisa ser 

retificado, pois, não só a genitora como os filhos menores representados 

por ela, devem outorgar poderes para propositura da ação adequada. 

Prosseguindo, vislumbro que a parte autora pretende a concessão da 

assistência judiciária gratuita, entretanto, postergo a apreciação para após 

a juntada dos documentos suasórios necessários ao deferimento do 

benefício pretendido. De outro viés, tendo em vista que as ações que 

versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, 

união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, 

devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do 

NCPC, determino que o presente feito seja processado em segredo de 

justiça. Desta feita, faculto que seja emendada a inicial, no prazo de 15 

dias, os indispensáveis documentos, sob pena de indeferimento da inicial 

e consequente extinção do processo. Expeça-se o necessário. Às 

providências." Cuiabá/MT, 1 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807575 Nr: 14044-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MCM, GAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

para devolução dos autos nº 14044-64.2013.811.0041, Protocolo 807575, 

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.: 823985 Nr: 30063-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCM, GAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:5.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

para devolução dos autos nº 30063-48.2013.811.0041, Protocolo 823985, 

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.: 823987 Nr: 30065-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCM, GAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:5.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

para devolução dos autos nº 30065-18.2013.811.0041, Protocolo 823987, 

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.: 1073426 Nr: 56840-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCM, GAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:5.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, 

para devolução dos autos nº 56840-02.2015.811.0041, Protocolo 

1073426, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323333 Nr: 24406-38.2007.811.0041

 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: JRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSDSR

 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: CLAUDIO MACIEL DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8604-E, FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:5.478/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THYAGO 

APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO, para devolução dos autos nº 

24406-38.2007.811.0041, Protocolo 323333, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503530-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

URBANO BONIFACIO DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002107-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TATIANA CATARINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015007-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY SELMA DE MORAES (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. 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.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029702-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO (ADVOGADO(A))

LEONARDO LOUZICH HUGUENEY (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a 

Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo SIENA EL 1.4 

FLEX, placa PUQ7215, Renavan 001017806001, cor CINZA, ano/modelo 

2014/2015, independentemente das multas indicadas na inicial. Processo 

sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal 

Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de 

acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008050-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

DURVALINO SALUSTIANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1008433-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

RAUL FORTALEZA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

mora´torios serão decidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º -F, da Lei nº 11.960/09. Sem 

custas. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, 

nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos 

do art. 496, I, do CPC, e no que foi exarado na Súmula 490, do Superior 

Tribunal de Justiça. 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: 1017732-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA WALDELICE CAMPOS DO AMARAL (AUTOR(A))

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 
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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, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1002445-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

ADRIANA MEDEIROS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo 

TOYOTA COROLLA XEI 1.8 FLEX, Placa DWS2581, Renavam 

00921785810, cor CINZA, ano/modelo 2007/2008, independentemente das 

multas indicadas na inicial. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018592-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

AURELINA SOFIA DE CAMARGO BRANDAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1015856-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

MANOEL AGAPE NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1032724-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE TERCARIOL MARQUES DOS REIS (ADVOGADO(A))

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Secretaria de Estado de segurança pública de Mato Grosso (IMPETRADO)

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a 

Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo HONDA CIVIC 

LXS, Placa NPG4093, Ano/Modelo 2014, cor Preta, Chassi 

93HFB2630EZ174151, Renavam 00997501600, independentemente do 

pagamento das multas indicadas nos autos. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002377-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 0504017-91.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL DA COSTA SALVATIERRA (AUTOR(A))

ODILZA FERREIRA LEMES (AUTOR(A))

HUGO SALVATIERRA (AUTOR(A))

EDSON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GERSON SILVA RABELO (AUTOR(A))

IRACEMA JORGE DA SILVA (AUTOR(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029823-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIMAR GOMES FERREIRA (AUTOR(A))

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1024153-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RINALDO SANTOS DA COSTA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 
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contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1029404-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARILDO DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1029393-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GASTAO DA COSTA CAMPOS (AUTOR(A))

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1035316-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIUSA BRITO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1027860-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016237-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

LUCIANE ALMEIDA RIBEIRO FONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004027-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZE FERNANDES MAGALHAES MORAES (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1010268-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

LUCIANA RIBEIRO NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010306-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARINILZA DE ASSUNCAO VENTURA (AUTOR(A))

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1018833-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

GILDETE NASCIMENTO DE JESUS (AUTOR(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre tod as as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1002534-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI COSTA (IMPETRANTE)

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a 

Autoridade Impetrada proceda o licenciamento dos veículos FIAT/PALIO 

EX, 2000/2000, placa JZH 6308, cor BRANCA, Renavam 00740969900, e 

demais, independentemente do pagamento das multas indicadas nos 

autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005660-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDEMAR MONTEIRO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

RENAULT/LOGAN, ano 2015/2016, álcool/gasolina, cor CINZA, Chassi nº 

93Y4SRD04GJ945896, Renavam nº 01054451700, placa PWG 7168, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023041-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELIO RICARDO MARIN DE LIMA (IMPETRANTE)

A M COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (IMPETRANTE)
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ANNE KAROLINE GONCALVES LIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

201432-I/BMW X6 XDRIVE 35I FG21 (importado), ano/modelo 2011/2012, 

placa NRR 6336, Renavam 00332790398, cor BRANCA, Chassi 

WBAFG2109CL509049, independentemente do pagamento das multas 

indicadas nos autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012730-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ULDRISCH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018750-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVAL HONORIO DE CARVALHO (AUTOR(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011953-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DALVA DO PRADO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021903-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE EUNICE MAGALHAES CAMPOS (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023981-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ LEMES DA CRUZ (AUTOR(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030879-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL HILARIO DE ASSIS (AUTOR(A))

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração báisca e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1007926-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

BRUNO GUILHERME ANGELO DA SILVA (AUTOR(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 
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oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007548-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE TAVARES (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1029195-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL APARECIDA PEREIRA (ADVOGADO(A))

ADELIA MARIA GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1017648-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLENE DE MORAES LIMA FERREIRA (AUTOR(A))

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1010320-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

CREUZA FERREIRA DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 
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observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. 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: 1004505-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA BORGES RIBEIRO LIMA (AUTOR(A))

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010663-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. E. T. B. (REQUERENTE)

D. E. T. (REQUERENTE)

G. L. D. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. No mais, 

colha-se parecer ministerial. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002057-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF (ADVOGADO(A))

MARIA CANDIDA OLIVEIRA GALINDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075, ( ) FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para, querendo, especificar as 

provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento 

nos termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz desta vara especializada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026746-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Isto posto, ausentes as 

hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como 

foi lançado. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 

de setembro de 2018 Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito em 

Substituição legal" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003879-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA FILQUEIRAS (ADVOGADO(A))

LEIDENIL MARIA DA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 
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Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015096-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))

JULIETA LUCINEIDE DE PINHO (IMPETRANTE)

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

HONDA/BIZ 125, Placa NIY 9114, cor AMARELA, Renavam 00960814094, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, su bam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003555-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA VICTOR DE MATOS (AUTOR(A))

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003939-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ANTONIA DE FRANCA (REQUERENTE)

FRANCISCO RAMOS HURTADO (REQUERENTE)

DIONETE MARIA DUARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

TEMIS BEATRIZ MARTINS (REQUERENTE)

ZENALDO APODACA (REQUERENTE)

CELIO GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

MARI GEMA FONTELLES DE LA CRUZ (REQUERENTE)

HORACIO CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

DECLINO da competência para processar e julgar a presente lide em favor 

do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Remetam-se os 

autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas necessárias. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de setembro 

de 2018. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013186-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA (ADVOGADO(A))

LEANDRO FURTADO REZENDE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1013186-11.2016.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120) Valor causa: $1,777.06; Requerente: 

IMPETRANTE: LEANDRO FURTADO REZENDE Requerido: IMPETRADO: 

PRESIDENTE DETRAN MT FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para ciência da sentença 

proferida nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada, cuja parte dispositiva segue, abaixo, transcrita: SENTENÇA: 

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO 

EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando a liminar, para 

que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

FORD/FIESTA SD BLSE, ano 2013/2014, cor PRETA, placa NJW 8162, 

Renavam 00993944280, independentemente do pagamento das multas 

indicadas nos autos, bem como, que não proceda ao leilão do referido 

veículo. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por 
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Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 28 de setembro de 

2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO 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 - TELEFONE: ( 

65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020187-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

KARINA CARDOSO MARTINELI BRANDAO CORREA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a 

Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo Cherry Tiggo, 

ano/modelo 2011/2011, placa NUG0485, cor Cinza, chassi 

9UJDB14B9BU006180, Renavam 00351707719, independentemente das 

multas indicadas na inicial. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006495-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA (ADVOGADO(A))

JOSE PAULO GOMES DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a 

Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo 

YAMAHA/FACTOR YBR125 K (nacional), modelo/modelo 2011/2011, placa 

NPK 1794/MT, cor ROXA, Renavam 00338049290, independentemente das 

multas indicadas na inicial. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006487-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

ROMULO LIMA CARVALHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do expo[sto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, revogando a liminar, para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo HONDA/CG 125 FAN, 

ano/modelo 2007/2007, cor PRETA, placa KAQ 6393, Renavam 

914022245, independentemente do pagamento das multas indicadas nos 

autos, bem como, que não proceda ao leilão do referido veículo. Processo 

sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal 

Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de 

acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003534-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CASSIO DE AQUINO NUNES (AUTOR(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES (ADVOGADO(A))

ROSANA BEATRIZ DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do expo[sto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, revogando a liminar, para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo HONDA/CG 125 FAN, 

ano/modelo 2007/2007, cor PRETA, placa KAQ 6393, Renavam 

914022245, independentemente do pagamento das multas indicadas nos 

autos, bem como, que não proceda ao leilão do referido veículo. Processo 

sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal 

Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de 

acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006838-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

JUNIOR MARTINS NERES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo 
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CELTA 2P LIFE, cor BRANCA, ano 2006/2007, placa ANV 9098, Renavam 

00887728391, independentemente do pagamento das multas indicadas 

nos autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008488-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA DE CASTRO ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSE MARIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na 

presente ação, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

requerido ao pagamento de eventual percentual devido a título de URV, 

devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se 

o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a 

monta encontrada deverá ser descontada a contribuição previdenciária e 

imposto de renda, observando-se ainda a prescrição das parcelas 

vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. 

Ademais, a incidência da perda apurada recairá sobre todas as verbas 

percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive férias 

(terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou 

benefício assegurado em decorrência de lei. Quanto à correção monetária, 

aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial) [3], desde esta data, e os juros moratórios serão devidos a partir 

da citação, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, 

contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos 

do §4º, II do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, 

do CPC. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011503-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA (ADVOGADO(A))

WILKERSON DOS SANTOS GUIMARAES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, revogando a liminar anteriormente deferida. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. 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: 1007918-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO FIGUEIREDO DA COSTA (AUTOR(A))

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000134-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODEMBURGO GIULIATTI DIAS (IMPETRANTE)

KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a 

Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo HONDA/XR 250 

TORNADO, ano/modelo 2007/2007, cor VERMELHA, placa NJB 1601/MT, 

Renavam 00950742511, independentemente das multas indicadas na 

inicial. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000006-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))
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LUIS CARLOS CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

VILMAR BRITO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, revogando a liminar, para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo VW GOL 1.0, placa HMJ 

6824, cor CINZA, Renavam 00182529975, independentemente do 

pagamento das multas indicadas nos autos, bem como, que não proceda 

ao leilão do referido veículo. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015359-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan (ADVOGADO(A))

RODANDO TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida na 

espécie. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Oficie-se a 

Relatora do Agravo de Instrumento 1008382-55.2018.8.11.0000, 

comunicando o teor da presente sentença. A presente sentença, de 

acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011390-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

EMILIANO ANTONIO BASTOS (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na 

presente ação, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

requerido ao pagamento de eventual percentual devido a título de URV, 

devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se 

o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a 

monta encontrada deverá ser descontada a contribuição previdenciária e 

imposto de renda, observando-se ainda a prescrição das parcelas 

vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. 

Ademais, a incidência da perda apurada recairá sobre todas as verbas 

percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive férias 

(terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou 

benefício assegurado em decorrência de lei. Quanto à correção monetária, 

aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial) [3], desde esta data, e os juros moratórios serão devidos a partir 

da citação, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, 

contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos 

do §4º, II do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, 

do CPC. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026908-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DONADIA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS DONADIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARI / UFMT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. 

Considerando a aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na 

forma apresentada na peça de ingresso, mormente a legitimidade do 

requerido, determino que a parte autora seja intimada esclarecer tal 

aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021716-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (AUTOR(A))

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA 

(RÉU)

DARIEL ELIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Em 

observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

determino a intimação da parte autora para no prazo de 15 dias, emendar 

a inicial, eis que Secretaria não detém personalidade jurídica. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021515-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA (AUTOR(A))
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SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075, ( ) FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para, querendo, especificar as 

provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento 

nos termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 1 de outubro de 

2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023085-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

JEFFERSON COLETRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023085-33.2016.8.11.0041. AUTOR(A): JEFFERSON COLETRO DA SILVA 

RÉU: DETRAN - MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. No mais, colha-se parecer ministerial. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001842-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001842-96.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a 

segura análise da necessidade de instrução processual e, ainda em 

observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020150-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE (AUTOR(A))

HELEN SIMONE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo 

legal, especificar as provas que pretende produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento, nos termos do Art. 348 e 349 do 

NCPC. OBSERVAÇÃO: O 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: 1020150-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE (AUTOR(A))

HELEN SIMONE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO para, no prazo 

legal, especificar as provas que pretende produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento, nos termos do Art. 348 e 349 do 

NCPC. OBSERVAÇÃO: O 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: 1004170-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ROGERIO MARCOS VELASCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, 

eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem 

como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do 

caso sub judice. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028451-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA BELTRAO DE AZEVEDO ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1028451-82.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA AMELIA BELTRAO DE 

AZEVEDO ALENCAR RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos comprovantes de sua condição financeira noticiada na espécie, sob 

pena de indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o 
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necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 936821 Nr: 53015-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERTON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA L. 

NOGUEIRA - OAB:9475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, dentro do prazo máximo de 10 dias, ratificarem 

os pleitos porventura formulados, ou, especificarem outras provas que 

pretendem produzir mediante justificativa de finalidade e pertinência, sob 

pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 457511 Nr: 27792-71.2010.811.0041

 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: SILVÉRIO GONÇALVES DE QUEIROZ, MANOELINA DA 

CONCEIÇÃO QUERIOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL MARQUES MARTINS, MUNICIPIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando a possibilidade de acordo entre os litigantes, com fulcro no 

art. 139, V do CPC , designo audiência de conciliação para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 16:10h.

 Intimem-se as partes e respectivos advogados, com as advertências que 

a audiência, trata-se de uma tentativa de composição do litígio em curso, 

de forma mais breve possível, podendo ser trazido acordo para rápida 

homologação ou proposta de acordo para discussão.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 878149 Nr: 15568-62.2014.811.0041

 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: JOSÉ G. Q. DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL - 

SEFAZ, SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINAH ELITA DE ARRUDA 

LASMAR WIEDTHEUPER - OAB:OAB/MT 14.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, o pedido do impetrante perdeu supedâneo legal, razão pela 

qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, em razão da perda 

do objeto.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do inciso IV, do art. 485, do CPC.

 Sem honorários e custas.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1217924 Nr: 10848-47.2017.811.0041

 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: IGREJA BATISTA NACIONAL EM RENOVAÇÃO 

ESPIRITUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

até então praticados e/ou requererem o que entenderem de direito.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 380618 Nr: 16564-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANNE AMELIA CORRÊA 

SOUZA FERNANDES - OAB:7716, THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO 

- OAB:10.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Certifico que a impugnação oposta às fls. 273/279 é tempestiva. Com a 

juntada da petição do réu de fls. 324/325, intimo a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 946799 Nr: 58478-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PKF ARMAS E MUNIÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA PASSOS BERFORD 

GUARANÁ - OAB:112211/RJ

 Logo, evidenciado o prejuízo no recebimento dos presentes embargos, 

tendo em vista a falta de intimação da embargada para a apresentação de 

impugnação, imperioso o reconhecimento da nulidade suscitada.

Ante o exposto, RECONHEÇO A NULIDADE PROCESSUAL, para 

DECLARAR NULOS todos os atos processuais praticados após a prolação 

do decisum de fl. 10, pela ausência de regular intimação da procuradora 

da parte embargada.

Por conseguinte, determino a reabertura do prazo para interposição de 

impugnação a parte embargada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 441740 Nr: 18101-33.2010.811.0041

 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: ANTONIO CELESTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, OVANDA AGOSTINHO DA SILVA, ROGÉRIO CELESTINO DA 

SILVA, ROSANGELA CELESTINO DA SILVA, RENATA CELESTINO DA 

SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o perito judicial Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN compareceu 

na Secretaria Unificada da Fazenda Pública, informando o dia 26/11/2018, 

a partir das 13 horas, para a realização da perícia, no endereço situado à 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, 

bairro centro sul, Cuiabá – MT – FONE: 65-9.9601-1639.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1042269 Nr: 42617-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI CABRAL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Autos n.º 1042269 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Intime-se a patrona substabelecida à fl. 507, conforme determinado no 

comando judicial de fl. 505.

No mais, procedam-se as alterações necessárias, a fim de que as futuras 

intimações contem em nome da advogada mencionada à fl. 506.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 951326 Nr: 551-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUZITA MIRANDA, SANDRA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 

DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946/MT

 Autos n.º 951326 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 821179 Nr: 27394-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA VIEIRA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14.218/MT

 Autos n.º 821179 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o petitório retro, devendo requerer o que entender de 

direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 966097 Nr: 7451-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 966097 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante ao decurso de prazo para apresentação impugnação (fl. 47), 

DETERMINO a expedição do competente RPV de acordo com o Provimento 

nº 11/2017-CM, em favor do credor.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1187675 Nr: 445-19.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAT - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, LOCADORA DE VEÍCULOS ALTO TAQUARI LTDA, 

VALDECY ALVES DOS SANTOS, ELISABETH GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUVENAL EVANGELISTA ROCHA 

- OAB:OAB/MG 121.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1187675 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 945240 Nr: 57535-87.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYGIA CRISTINA MENEZES DE LIMA

 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: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:
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 Ante ao exposto, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO nos 

termos do artigo 290 do CPC e, em consequência JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, IV 

do mesmo código. Sem honorários advocatícios.Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 01 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 420765 Nr: 6494-23.2010.811.0041

 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: DOUGLAS BERNARDES ROMAO, EMANUELLE 

CHIARADIA NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LEONOR CARVALHO 

CHIARADIA - OAB:24892 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 420765 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intimem-se os autores para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que 

entenderem de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1074372 Nr: 57274-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Autos n.º 1074372 – Impugnação a assistência judiciária

 Vistos etc.

 Cuida-se de impugnação a assistência judiciária ajuizada pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de ALCIDES PEREIRA FERNANDES, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

À fl. 23 o impugnante pleiteia pela extinção do presente incidente, em 

razão da perda do objeto.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

É caso de extinção do feito sem resolução de mérito.

A perda do objeto ocorre quando por alguma razão superveniente, o 

provimento jurisdicional se torna frívolo ou desnecessário ao 

jurisdicionado.

 Consoante se vê à fl. 146 do feito principal apenso o autor recolheu as 

custas processuais, portanto eventual decisão de mérito se torna inócua, 

de forma que a extinção do feito é medida que se impõe.

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais, após, transitada 

em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

 Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 835270 Nr: 40454-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR SCAFF ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romero Duarte Suassuna 

Cavalcanti (Proc Estado do MT) - OAB:17376-B

 Autos n.º 835270 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista a prestação de contas (fls. 321/322), AUTORIZO o 

levantamento do montante bloqueado na espécie em favor da fornecedora 

dos medicamentos, mediante a expedição do competente alvará.

Atente-se a Secretaria Judicial para o disposto no Provimento n. 68, de 03 

de maio de 2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 960840 Nr: 5191-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA MAZEI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Autos n.º 960840 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1016753 Nr: 30465-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALYTA MARCONATO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Autos n.º 1016753 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intime-se a parte executada para que, no prazo sucessivo de 

30 dias, apresente parecer ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1017787 Nr: 30842-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL GONÇALO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Autos n.º 1017787 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intime-se a parte executada para que, no prazo sucessivo de 

30 dias, apresente parecer ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015033-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIELSOM PEREIRA LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: 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 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: 1018161-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (AUTOR(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

JARI DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031693-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (IMPETRANTE)

WANDER MARTINS BERNARDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Gestão Sistêmica da Secretaria de Estado de Ciência 

e Tecnologia - SECITEC/MT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Ex 

positis, CONCEDO A LIMINAR, com fulcro no art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009, para determinar ao Impetrado que se abstenha de 

condicionar o pagamento dos serviços já realizados pela Impetrante à 

apresentação de certidão negativa de débitos. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031336-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GRACIELY SILVA COSTA (ADVOGADO(A))

ROBSON REINOSO DE PAULA (ADVOGADO(A))

MARCIO ARRUDA DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO - 

SUCIT (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO ICMS DA SECRETARIA 

ESTUDAL DE FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Superintendente de fiscalização/SUFIS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Vistos, etc. MARCIO ARRUDA DA SILVA impetrou o 

presente Mandado de Segurança, com supedâneo na Lei 12.016/09, e 

artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE FAZENDA, objetivando a concessão da liminar, ante a ofensa 

ao direito líquido e certo da Impetrante e pelo perigo da demora. De acordo 

com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31/2004), compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de 

segurança e o habeas data, contra atos do Governador do Estado, da 

Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal 

de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, determino a remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a presente 

ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Obs.: OBSERVAÇÃO: O 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: 1031694-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

RENATA BRITO PERES (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: "Assim, com base nas considerações acima expostas, e 

atento ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), 

intime-se a parte Requerente para comprovar o preenchimento dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade judiciária, com 

fundamento no artigo 99, §2° do Código de Processo Civil cumulado com o 

artigo 5° inciso LXXIV da Constituição Federal, ou efetuar o pagamento 

das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob a pena de extinção do 

processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da distribuição (CPC, 

arts. 290, C/C, 485, inciso X). Para tanto, determino que o Requerente 

traga aos autos, ainda, o comprovante da última Declaração de Imposto de 

Renda, conjuntamente a declaração de bens. Cumpra-se." Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1026168-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE ALVES (IMPETRANTE)

DANILLO GUSTAVO BRAGA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte Impetrante em 

Id. 14840614 destes autos do Mandado de Segurança que SERGIO 

HENRIQUE ALVES impetrou contra ato do DIRETOR GERAL DO CENTRO 

BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE FORMAÇÃO 

DE EVENTOS. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC. Sem custas e 

honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas. P.I.C. Obs.: OBSERVAÇÃO: O 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: 1035864-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUY ALCIDES MOTA CORTEZ (AUTOR(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000903-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI (ADVOGADO(A))

ADRIANO DAMIN (ADVOGADO(A))

MARIZES DE AMORIM SEBA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013612-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO (ADVOGADO(A))

DESPACHANTE POSTAL LTDA - ME (IMPETRANTE)

LOURDES POSTAL (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

diretor de veículos do DETRAN -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite 

nesta vara especializada. DECISÃO:Vistos e etc. HOMOLOGO, para que 

opere seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada 

pela Parte Impetrante em Id. 14625989 destes autos do Mandado de 

Segurança que DESPACHANTE POSTAL LTDA-ME impetrou contra ato do 

DIRETOR DE VEÍCULOS DO DETRAN/MT. Por consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, VIII do 

NCPC. Sem custas e honorários. Interposta apelação, retornem-me os 

autos para possível retratação. (art.485, §7º, CPC/15) Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021024-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

AGROCOMERCIAL CASTELLI EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência 

de Informações da Receita (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PESSOA OU AUTORIDADE ACIMA 

QUALIFICADA para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada. DECISÃO: Ex 

positis, e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada pelo Impetrante. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021740-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELY ROBERTO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

PVH OTM TRANSPORTES EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 864710 Nr: 5396-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRNA TOSCAN CAPRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Vistos, etc.

Noticia Parte Autora pela petição de fls. 278/280 (docs. fls. 281/282) que, 

não obstante a prolação de sentença, o Requerido não está cumprindo-a, 

pois, deliberadamente até o momento não providenciou a assistência 

médica conforme determina decisão de mérito.

Assim, requereu o bloqueio de valores junto à conta única do Requerido e 

sua imediata transferência para a conta bancária da prestadora de 

serviço, para que esta possa fornecer o insumo almejado.

Ora, ante a inércia do Estado, a quem compete viabilizar a assistência à 

saúde de seus administrados, com absoluta prioridade para a saúde dos 

que se encontram em situação especialmente grave, cumpre ao Poder 

Judiciário impor ao ente da Administração o cumprimento desta obrigação, 

entregando o provimento devido.

 A Constituição Federal ao garantir determinadas prerrogativas aos 

cidadãos, forneceu, também, meios para que esses direitos fossem 

efetivos, instrumentos de exigência das prestações oriundas dos direitos 

fundamentais. Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do 

bloqueio de valores, que não consiste em afronta ao princípio da 

separação dos poderes, mas se insere no sistema de medidas para 

assegurar o cumprimento das garantias ditadas pela Carta Maior.

 Assim, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta 

Superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que 

provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o 

cumprimento dos deveres que lhe cabem.

 Os direitos e garantias fundamentais devem ser passíveis de exercício 

imediato, de forma ampla e eficaz, razão pela qual não se pode deixar o 

cidadão à mercê da organização administrativa para receber as 

prestações dessa natureza, sobretudo quando os bens sob iminência de 

dano são de natureza essencial, como ocorre no âmbito da saúde.

 Desse modo, comprovada a imprescindibilidade de utilização dos 

medicamentos para o tratamento, este deve ser fornecido de forma 

imediata e irrestrita, sendo que a inércia do Requerido autoriza a 

providência requerida pela Parte Autora.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no 

sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública de 

fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o 

bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à 

matéria, confira:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES 

PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL 

SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. I - Esta Corte, ao 

julgar o Recurso Especial n. 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, 

firmou entendimento segundo o qual são legítimas as medidas cautelares 

deferidas pelo magistrado com o objetivo de assegurar a ordem de 

fornecimento àqueles cidadãos que deles dependem, inclusive a ordem de 

bloqueio/sequestro de verbas públicas. II - O Agravante não apresenta, no 

regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. 

III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 43072 GO 

2013/0199150-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de 

Julgamento: 18/06/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

29/06/2015)

Posto isto, DEFIRO o bloqueio judicial via BACENJUD junto à conta do 

Estado de Mato Grosso, observados os termos do Provimento n. 

02/2015-CGJ, no valor de R$ 712,89 (setecentos e doze reais e oitenta e 

nove centavos), valor necessário para três meses de tratamento, com 

posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário.

 Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única 

do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e vinculação do 

valor aos presentes autos.

Na sequência, intime-se a fornecedora UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ: 03.533.726/0001-88, para fornecer os 

insumos, sob a garantia dos valores aqui bloqueados.

Realizada a prestação de contas, voltem-me os autos conclusos para a 

expedição de alvará em favor da fornecedora. E na mesma oportunidade, 

intime-se o requerido para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 11, §4º, do Provimento n. 02/2015-CGJ.

Intimem-se.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 897824 Nr: 28164-78.2014.811.0041

 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: HELIOMAR DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO 

inicial aforado por HELIOMAR DA ROCHA. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno a Requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) consoante ao 

inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança 

ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos 

subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Sentença não sujeita 

ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição 

de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 889335 Nr: 22816-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MADALENA TEIXEIRA - 

OAB:13018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

PARCIALMENTE O PEDIDO formulado por ELIEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA, 

para condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ao pagamento de indenização por 

danos materiais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais. Anoto que os 

valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09. A correção 

monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de 

Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso.Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o Requerido ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação na forma do artigo do I do §3° do 

artigo 85 do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 65396 Nr: 1209-89.1986.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r 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: ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA, ADALBERTO 

LEBRINHA DE CARVALHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO, YEDA 

BEATRIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO - 

OAB:8858, GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - OAB:8.858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/O, MOACIR 

ALMEIDA FREITAS JUNIOR - OAB:9.674/MT, PAULO HUMBERTO 

BUDOIA - OAB:3.339-A/MT

 EX POSITIS, que dos autos consta:a)ACOLHO O PEDIDO aforado pelas 

partes Requerentes Roberto Carvalho de Almeida e Adalberto Lebrinha de 

Carvalho de Almeida, na ação n° 1209-89.1986.811.0041 Código n° 65396, 

bem como DECLARO nulas para todos os efeitos legais as cartas de 

aforamento que originaram as matrículas n° 7.163 e 7.163-R2, fls. 176 do 

Livro n° 2/U e 7.368 e 7368-R2, fls. 78 do Livro n° 2/V do Registro de 

Imobiliário da Primeira Circunscrição de Cuiabá, e condeno os Requeridos 

Joaquim Roberto da Silva Filho e Yeda Beatriz da Silva ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil. 

b)REJEITO O PEDIDO aforado por Joaquim Roberto da Silva Filho na Ação 

Reivindicatória n° 2625-39.1979.811.0041 – Código n° 65392, bem como 

condeno Requerente ao pagamento de despesas, custas processuais e 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do 

Código de Processo Civil.c)ACOLHO O PEDIDO aforado pelas partes 

Requerentes Roberto Carvalho de Almeida e Adalberto Lebrinha de 

Carvalho de Almeida, na ação de oposição n° 1210-74.1986.811.0041 – 

Código n° 65395, bem como DECLARO nulas para todos os efeitos legais 

as cartas de aforamento que originaram as matrículas n° 7.163 e 

7.163-R2, fls. 176 do Livro n° 2/U e 7.368 e 7368-R2, fls. 78 do Livro n° 

2/V do Registro de Imobiliário da Primeira Circunscrição de Cuiabá, e 

condeno os Requeridos Joaquim Roberto da Silva Filho Reginaldo Antônio 

da Costa Garófalo e José Salim Saad ao pagamento de despesas e custas 

processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil. d)DETERMINO ao Município de 

Cuiabá que proceda as retificações necessárias nos registros, livros e 

cadastros imobiliários acerca da nulidade ora reconhecida nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 65395 Nr: 1210-74.1986.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA, ADALBERTO 

LEBRINHA CARVALHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO, 

REGINALDO JOÃO GARÓFALO, JOSÉ SALIM SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO 

RONDON - OAB:8.858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O, MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - OAB:9.674/MT, 

PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3.339-A/MT, ZADIR ANGELO - 

OAB:1566/MT

 EX POSITIS, que dos autos consta:a)ACOLHO O PEDIDO aforado pelas 

partes Requerentes Roberto Carvalho de Almeida e Adalberto Lebrinha de 

Carvalho de Almeida, na ação n° 1209-89.1986.811.0041 Código n° 65396, 

bem como DECLARO nulas para todos os efeitos legais as cartas de 

aforamento que originaram as matrículas n° 7.163 e 7.163-R2, fls. 176 do 

Livro n° 2/U e 7.368 e 7368-R2, fls. 78 do Livro n° 2/V do Registro de 

Imobiliário da Primeira Circunscrição de Cuiabá, e condeno os Requeridos 

Joaquim Roberto da Silva Filho e Yeda Beatriz da Silva ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil. 

b)REJEITO O PEDIDO aforado por Joaquim Roberto da Silva Filho na Ação 

Reivindicatória n° 2625-39.1979.811.0041 – Código n° 65392, bem como 

condeno Requerente ao pagamento de despesas, custas processuais e 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do 

Código de Processo Civil.c)ACOLHO O PEDIDO aforado pelas partes 

Requerentes Roberto Carvalho de Almeida e Adalberto Lebrinha de 

Carvalho de Almeida, na ação de oposição n° 1210-74.1986.811.0041 – 

Código n° 65395, bem como DECLARO nulas para todos os efeitos legais 

as cartas de aforamento que originaram as matrículas n° 7.163 e 

7.163-R2, fls. 176 do Livro n° 2/U e 7.368 e 7368-R2, fls. 78 do Livro n° 

2/V do Registro de Imobiliário da Primeira Circunscrição de Cuiabá, e 

condeno os Requeridos Joaquim Roberto da Silva Filho Reginaldo Antônio 

da Costa Garófalo e José Salim Saad ao pagamento de despesas e custas 

processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil. d)DETERMINO ao Município de 

Cuiabá que proceda as retificações necessárias nos registros, livros e 

cadastros imobiliários acerca da nulidade ora reconhecida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120545 Nr: 8901-46.2003.811.0041

 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: ESPÓLIO DE LEONOR EPIFHANIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT, VITOR 

JULIANO RAMOS - OAB:15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844777 Nr: 48575-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDA VIEIRA GUERRA

 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:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 65392 Nr: 2625-39.1979.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ANTÔNIO DA COSTA 

GARÓFALO, JOSÉ SALIM SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.Translade-se cópia desta decisão aos 

processos apensos Ação Reivindicatória n° 2625-39.1979.811.0041 

Código n° 65392, e Ação de Oposição n° 1210-74.1986.811.0041 Código 

n° 65395;Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

para o reexame necessário.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763430 Nr: 16011-81.2012.811.0041

 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: ILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486/O, WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:10201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Certifico que o perito judicial Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN compareceu 

na Secretaria Unificada da Fazenda Pública, informando o dia 28/11/2018, 

a partir das 13 horas, para a realização da perícia, no endereço situado à 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, 

bairro centro sul, Cuiabá – MT – FONE: 65-9.9601-1639.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1256518 Nr: 23168-32.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGUAS DE SINOP S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA ESGOTO DO MUNICIPIO DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ CHRISTINA EUBANK 

GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico o decurso de prazo para ente estatal executado. Intimo a parte 

exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 332828 Nr: 3637-72.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACILIANO LINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO 

PLENA (AMBITO ESTADUAL), MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT, ELICÁSSIA DE ARRUDA JAUDY SIQUEIRA - 

OAB:4.672/MT, HERMAN BEZERRA VELOSO - OAB:5.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST., JOSÉ ANTONIO 

ROSA - PROC. GERAL DO MUNICÍPIO - OAB:5.493, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - PROC. MUNICIPAL - OAB:3150 A/MT

 Intimo a advogada exequente CLAUDIA PATRICIA SALGADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos procuração ad judicia, eis que 

constitui documento essencial para instruir os ofícios de RPV, referentes 

aos honorários de sucumbência.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032480-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANILDO AMORIM DE SOUZA (AUTOR(A))

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Tendo em vista que os autos vieram de declínio de 

competência da Justiça Federal, intimem-se as partes para ratificar ou 

retificar os atos já praticados, requerendo o que entenderem necessário, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032355-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação Judicial para Restabelecimento de Benefício 

Previdenciário ajuizada por ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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 análise da antecipação de 

tutela e a citação ocorrerão 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. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO 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 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007115-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO FEGURI (AUTOR(A))

TULIO CESAR ZAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista a manifestação de interesse na realização de 

audiência de conciliação expressa pelas partes, designo o dia 06/11/2018 

às 16h30 (dezesseis horas e trinta minutos) para tal finalidade. Intimem-se 

as partes, devendo ser observado o disposto no art. 334 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032962-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDNIL LIBANIO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1032962-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDNIL LIBANIO DA COSTA 

REQUERIDO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABA/MT Vistos, etc. Tendo em vista o teor, bem como 

o decurso de prazo desde a manifestação do autor, ao ID 11118067, 

intime-se novamente o mesmo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova o devido recolhimento das custas iniciais, sob de cancelamento 

da distribuição. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008709-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLEODIR MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1008709-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CLEODIR MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Tendo em vista a Certidão ao ID 14497193, intime-se a parte autora para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, agindo de acordo com o 

despacho proferido ao ID 13103574, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028462-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PADILHA (IMPETRANTE)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1028462-48.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: MARIA JOSE PADILHA 

IMPETRADO: DETRAN - MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista a 

Certidão ao ID 14137544, intime-se a parte autora para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, agindo de acordo com o despacho 

proferido ao ID 9890779, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007047-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1007047-09.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL 

LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em 

vista a Certidão ao ID 14124645, intime-se a parte autora para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, agindo de acordo com o despacho 

proferido ao ID 10146144, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037887-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ELZA SOUZA JOSETTI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1037887-02.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: ELZA SOUZA JOSETTI 

IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS Vistos, 

etc. Ante o teor da certidão retro e, nos moldes do artigo 1.010, § 1º c/c 

art. 183 do CPC, intime-se o Apelado para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar as contrarrazões. Apresentada as contrarrazões, 

certifique-se quanto a tempestividade das mesmas. Nada havendo a 
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reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo. Assinalo que, encerrada a 

fase de conhecimento por este Juízo a quo, as eventuais decisões 

incidentais serão analisadas pelo Juízo ad quem. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012628-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (AUTOR(A))

ALANA COELHO PEDROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1012628-39.2016.8.11.0041 AUTOR(A): INSTITUTO PERNAMBUCANO DE 

ASSISTENCIA E SAUDE RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

face à renúncia do mandato (ID 13188189), suspendo o feito para intimar a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a sua 

situação processual, sob pena de extinção, nos termos do art. 76, § 1º, I 

do CPC. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005546-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1005546-54.2016.8.11.0041 REQUERENTE: SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO REQUERIDO: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Certifique-se, Sra. Gestora, acerca 

da tempestividade da contestação (ID. 3029183), bem como da 

impugnação à contestação (ID. 4448953). Em seguida, intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031768-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROCHA DA CRUZ (REQUERENTE)

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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). 

Citem-se os Requeridos para, no prazo legal, contestarem os presentes 

autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032567-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE DE GOES AMARAL (ADVOGADO(A))

LUCIANA RIBEIRO RATTO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículos perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando a parte impetrante traz 

nos autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no 

órgão de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. 

Ademais, analisando os autos, verifico que não foi juntado o documento 

atualizado do automóvel em questão, o qual considero necessário para o 

deferimento de uma liminar. Deste modo, à vista do princípio da economia 

processual, faculto à parte autora juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

documentos relacionados nos parágrafos supra. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032355-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. Trata-se de Ação Judicial 

para Restabelecimento de Benefício Previdenciário ajuizada por ROBERTO 

CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO 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) 
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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 análise 

da antecipação de tutela e a citação ocorrerão 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.Vistos. Trata-se de Ação Judicial para Restabelecimento de 

Benefício Previdenciário ajuizada por ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA 

FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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 análise da antecipação de 

tutela e a citação ocorrerão 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. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1031795-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP (REQUERENTE)

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

 

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. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1030643-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAC - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE CACERES LTDA (IMPETRANTE)

LINNET MENDES DANTAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDA LAFAETE DA SILVA FERREIRA LOPES (AUTORIDADE 

COATORA)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Assim, em razão de tudo o que foi 

exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030355-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

RONDONOPOLIS VISTORIA EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Diante do exposto, estando 

ausentes os requisitos necessários, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA 

pretendida. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, deixo de designar 

audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031716-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR FADUL (ADVOGADO(A))

GREMIO DE APOIO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Fátima Cristina Bonfim de Azevedo (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Intime-se a impetrante 

para que traga aos autos, no prazo de 15 dias, seu estatuto social. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031824-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Isso posto, reconheço a existência 

da prevenção em relação ao juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Capital e, por consequência, DECLINO da competência para 

julgamento da lide em seu favor. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009108-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

JOAO ROSIMAR ANGOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para manifestar acerca dos 

documentos juntados no ID nº 15640069, conforme a r. decisão proferida 

os autos, a seguir transcrita: "Posto isto, determino seja intimado o 

executado Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 

510 do CPC. Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029354-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

ALMINO AFONSO FERNANDES (ADVOGADO(A))

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: De todo o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pretendida pela impetrante. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 

de março de 2016, deixo de designar audiência de conciliação. (NCPC, art. 

139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar a presente ação. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032247-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

José Eudes Santos Malhado (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: Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028830-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA 

(REQUERENTE)

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 

Dados do Processo: Processo: 1028830-23.2018.8.11.0041; Tipo: Cível 

Espécie: PETIÇÃO (241) Valor causa: $549,371.68; REQUERENTE: 

PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo acima identificado, em 

trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva está transcrita 

abaixo. SENTENÇA: Isso posto, nos termos da fundamentação supra, 

HOMOLOGO a desistência do impetrante no prosseguimento da lide e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, ficando sem efeito a 

liminar deferida nos autos, conforme art. 309, III desse mesmo códex. 

Condeno a requerente em custas processuais, mas não em honorários 

advocatícios, já que não houve defesa nos autos. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. Juiz Agamenon 

Alcântara Moreno Júnior. Cuiabá, 1 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 3ª 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012439-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO REGINALDO RODRIGUES (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 
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(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES A ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, NO 

PRAZO LEGAL, JUSTIFICANDO A SUA NECESSIDADE. CUIABÁ, 1 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005612-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SALUM (IMPETRANTE)

ELIZABETH MACEDO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECAD INTERMAT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, do inteiro teor da 

sentença proferida por este juízo, abaixo transcrita: SENTENÇA: Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência do 

mandamus, formulada pela Parte Autora ao ID 14255890 destes autos de 

MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado JORGE SALUM contrato dito 

coator praticado pelo GECAD INTERMAT. Verifico que ainda não houve a 

notificação da autoridade coatora, todavia, ressalto que o mandado de 

segurança não necessita da concordância do impetrado (STJ. REsp 

930.952-RJ). Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso. Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. P.R.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016526-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009902-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

MANOEL RODRIGUES (EXEQUENTE)

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA sobre o 

despacho proferido por este juízo, abaixo transcrita: DESPACHO: Vistos, 

Tendo em vista a certidão de id. 9510386, intime-se o requerente para, no 

prazo de 5(cinco) dias, manifestar-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1021628-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva (ADVOGADO(A))

MARLI BISPO DOS SANTOS NUNES (IMPETRANTE)

MANOEL ELZITO DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida por este juízo, abaixo transcrita: DECISÃO: Vistos 

etc. O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos 

repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos 

juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso e considerando que 

o referido decisum suspendeu a tramitação de referidos processos, com 

fundamento no art. 982, I do CPC, este feito permanecerá com o seu 

processamento suspenso até o julgamento do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da 

data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a 

tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator 

do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Acolho o Parecer do Ministério Público acostado ao ID 14594679 e 

determino que após o retorno da tramitação do feito, seja dada nova vista 

dos autos ao órgão. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016281-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PONTUAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DROGARIA CAVALARI EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Verifica-se que o autor, no petitório de ID. 15149045, 

manifestou-se, prestando contas do valor bloqueado junto à conta do 

Requerido, juntando inclusive nota fiscal (fl. 90). Tendo em vista a 

prestação de contas, determino a liberação do valor bloqueado (R$ 

50.700,00 – cinquenta e mil e setecentos reais) por meio de alvará a ser 

transferido para a conta da DROGARIA CAVALARI ERELI-ME, CNPJ: 

28.863.471/0001-42, Banco Sicob (756), Agência 4256-0, C/C 59.729-5. 

Atente-se a Secretaria para a necessidade de enviar o processo 

concluso nos casos de prestação de contas, para análise da mesma e só 

então, após decisão do Juízo, expedir o correspondente alvará. Após a 

liberação do alvará, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 

10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para vistas. 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1020079-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDIS SOARES SILVA (REQUERENTE)

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 
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(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR 

PROCESSO n. 1020079-81.2017.8.11.0041 Valor da causa: $100.00 

ESPÉCIE: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA EDIS SOARES SILVA Endereço: RUA BARRA DO GARÇAS, 126, 

LOTE 16, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-618 POLO PASSIVO: 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. Esse prazo 

será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores 

distintos (art. 229 do CPC), de parte(s) patrocinada(s) pela Defensoria 

Pública (art. 186) ou caso o apelado seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 183 do CPC). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 01 de outubro de 

2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 

3ª 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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022967-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI (ADVOGADO(A))

LUCIANO LEITE PEREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR 

PROCESSO n. 1022967-86.2018.8.11.0041 Valor da causa: $1,000.00 

ESPÉCIE: [EXAME DE SAÚDE E/OU APTIDÃO FÍSICA]->MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) POLO ATIVO: Nome: LUCIANO LEITE PEREIRA 

Endereço: 105 LOTE 5 7 APTO 1401 B, ED ART LIFE BEM TE V, AGUAS 

CLARAS, BRASÍLIA - DF - CEP: 71915-250 POLO PASSIVO: Nome: 

DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE Endereço: AC 

UNB, CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO BLOCO A PMU I SALA AT 

08/03, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70904-970 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO DO(S) IMPETRANTE(S) para ciência da r. 

decisão proferida: "Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para 

determinar à Autoridade Impetrada que mantenha o Impetrante no certame, 

se por outra razão não houver sido considerado inapto na fase de exame 

de saúde, assegurando sua participação nas fases subsequentes do 

concurso público regido pelo Edital nº 01 – PJC/MT. Expeça-se mandado. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Cumpra-se." CUIABÁ, 1 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026250-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA SANTOS (IMPETRANTE)

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido ao Impetrante obter o licenciamento 2018 e 

proceder à transferência do veículo VOLVO/FH12 380 4X2T (nacional), 

ano/modelo 2002, placa KEU3269, Renavam 00788307860, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1096936 Nr: 9272-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELITA DE SOUZA CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ELONET HABITAÇÃO, MARLY, PEDRO, PAULO RAIS 

PAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para se manifestar acerca 

das certidões dos oficiais de justiça de fls. 99 ,106 e 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 863220 Nr: 4200-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA MARIA MORAES DE SOUZA, JAQUELINE DE 

MORAES RIBEIRO, JOAZIL JUSTO MORAES DA COSTA, JOSÉ ALEIXO DE 

MORAES, JOÃO BOSCO SÁVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, 

JUCYLEIDE ARAUJO ROCHA, NILSON FERRO DE OLIVEIRA, MARIA 

EUNICE DE ARAÚJO SILVA, MARIA JOSÉ COSTA DOS SANTOS SOARES, 

MARIA ISABEL WERNER MOREIRA, NADIR FERREIRA PAELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT

 Intime-se as parte acerca do retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 906945 Nr: 34855-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DA ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 
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DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Assim, competente é este Juízo para processar e julgar o presente feito, 

independente do valor da causa.Uma vez que entendo necessária a 

produção de prova para dar suporte ao deslinde da causa, fixo como 

ponto controvertido a comprovação dos fatos narrados na exordial, 

especialmente a ocorrência do acidente, a situação da via e as condições 

em que o condutor do veículo trafegava.Designo a data de 08-11-2018 às 

16 horas, para a audiência de instrução e julgamento.A testemunha 

arrolada pela autora deverá comparecer à audiência, independente de 

intimação, nos termos do art. 455, CPC:Art. 455. 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 

j u í z o . E s t a n d o  r e g u l a r  o  p r o c e s s o ,  d e c l a r o - o 

saneado.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 459929 Nr: 29315-21.2010.811.0041

 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: ROGERIO DA COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 Designo a data de 08-11-2018 às 14 horas, para a audiência de instrução 

e julgamento.Intime-se a autora, em razão do decurso do tempo, para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, homologue o rol de testemunhas 

apresentado ou apresente novo rol, com a qualificação adequada, nos 

termos do art. 450 do CPC.As testemunhas arroladas pela autora deverão 

comparecer à audiência, independente de intimação, nos termos do art. 

455, CPC:Art. 455. 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.No que toca ao pedido de 

oitiva do sr. Evandro Alexandre Ferraz Lesco, tenente coronel da Polícia 

Militar, arrolado pelo Ministério Público, defiro a produção de tal prova 

testemunhal, devendo a secretaria proceder a requisição do servidor 

público em questão junto ao Comando da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso.Em relação ao pedido de produção de prova de depoimento 

pessoal do representante do Requerido, entendo não ser cabível, uma vez 

que não se prestará a provar absolutamente nada. Aqueles que 

representam o Estado não têm o que testemunhar, pela razão óbvia de 

não terem presenciado os fatos. Nos termos do art. 370, CPC:Art. 370. 

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito.Parágrafo único. O juiz indeferirá, em 

decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias.Pelas razões mencionadas, indefiro o pedido de depoimento 

pessoal do representante legal do Requerido.Atentem-se para o disposto 

nos art. 450 e 455, CPC.Estando regular o processo, declaro-o 

saneado.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 938211 Nr: 53746-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS BORGES GASPARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 ISTO POSTO, reconheço a prescrição da pretensão da parte requerente, 

e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50).Sentença não sujeita à remessa necessária.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 723927 Nr: 19542-15.2011.811.0041

 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: MIRIAN AUXILIADORA WERNER BASCOPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto à impugnação de cálculos feita pelo Estado de Mato Grosso às fls. 

174/177.

Após, conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031258-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SILVA LEITE (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ANA 

CAROLINA SILVA LEITE em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificados na exordial, objetivando a antecipação da tutela 

jurisdicional para que seja determinado o restabelecimento do seu 

benefício de pensão por morte, correspondente à quota de 50% 

(cinquenta por cento) do valor integral do benefício, conforme Ato 

Administrativo nº 261/2018/MTPREV. Conta a Requerente que seu genitor 

era servidor lotado junto à Secretaria de Estado de Fazenda no cargo de 

Agente de Administração Fazendária e faleceu em 28/06/2011, 

oportunidade em que lhe foi concedida a pensão temporária por morte a 

partir de 08/06/2015. Sustenta que recebeu a quota parte de 25% (vinte e 

cinco por cento) de 01/08/2015 a 23/01/2017, e que a partir de 

fevereiro/2017 o benefício foi cortado em razão de ter completado 18 

(dezoito) anos. Relata que após a cessação da pensão por morte 

anteriormente concedida, o Ato Administrativo nº 261/2018/MTPREV 

retificou o benefício, lhe cabendo então a quota parte de 50% (cinquenta 

por cento) com efeitos financeiros retroativos a 08/06/2015. Argumenta 

que em 2016 conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade Federal de 

Pelotas/RS, e que apesar de se tratar de bolsa de estudos, necessita do 

benefício para custear suas despesas pessoais, e que com a pensão 

suspensa, teve de trancar o curso. Pondera que o ato administrativo que 

suspendeu o benefício é ilegal porque fere as disposições do art. 5º Lei 

Federal nº 9.717/98 e da Lei Federal nº 8.213/91, que garantem a 

Requerente o direito ao recebimento da pensão até completar 21 (vinte e 

um) anos de idade. Com a inicial vieram os documentos de fls. 21/66. É o 

relatório. Decido. É cediço, por força da regra do art. 300 do CPC, que a 

tutela de urgência deve ser 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 não se tratam de condições 

alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo 

julgador. Em análise prefacial da questão, própria nesta sede de cognição 

sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da antecipação de tutela almejada. Alega a Requerente que 

sua pensão temporária por morte do genitor foi cortada por conta de haver 

atingido a maioridade civil. Analisando a Lei Complementar nº 04/1990, que 

dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos estaduais de Mato 

Grosso, observa-se que: “Art. 245. São beneficiários das pensões: II – 
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temporária: a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, 

enquanto durar a invalidez; (Nova redação dada pela LC 197/04) Art. 250. 

Acarreta perda de qualidade de beneficiário: IV – a cessação da 

menoridade civil por qualquer das causas previstas na legislação em 

vigor, bem como a da invalidez. (Nova redação dada pela LC 197/04)” 

Note- se que a Lei Complementar, com redação alterada pela LC nº 

197/04, não faz previsão de continuidade da pensão após a maioridade 

civil, salvo no caso de filho inválido, o que não se aplica ao caso concreto. 

Nesse sentido o entendimento do E. TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE - 

DEPENDENTE MAIOR DE 18 ANOS - UNIVERSITÁRIO - 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ O JULGAMENTO DA DEMANDA 

EM QUE BUSCA PRORROGAÇÃO DA PENSÃO ATÉ OS 24 ANOS - 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - MAIORIDADADE CIVIL COMO 

PARÂMETRO - SÚMULA 340/STJ - REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

04/90 VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO - EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO 

DISCIPLINADORA - INCABÍVEL INTREPRETAÇÃO EXTENSIVA - ART. 126, 

DO CPC - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por 

morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Inteligência da 

Súmula nº 340 do STJ. 2. Se a LC nº 04/90, sem ressalvar a condição de 

estudantes universitários, restringiu a concessão do benefício de pensão 

temporária por morte aos menores de 18 anos, salvo se inválidos, não se 

justifica interpretação extensiva contrária ao princípio da legalidade. (AI 

99932/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2013, Publicado no DJE 

14/03/2013) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 

PENSÃO POR MORTE - PRORROGAÇÃO ATÉ OS 24 (VINTE E QUATRO) 

ANOS - ESTUDANTE EM CURSO SUPERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 

340 DO STJ - REGRAMENTO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR – 

AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. I - De acordo com a 

Súmula 340, do STJ, a concessão do benefício de pensão previdenciária 

por morte é regida pela lei vigente à época do óbito do segurado. II - O 

pagamento de pensão por morte a dependente de segurado extingue-se 

quando o filho completa maioridade civil, salvo se inválido, consoante a 

disposição do artigo 245, inciso II, a, da Lei Complementar nº 197/2004, em 

vigor na época do óbito do segurado. (Ap 151767/2012, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/11/2013, Publicado no DJE 06/12/2013) 

Saliente-se que de acordo com a Súmula 340 do STJ: "A lei aplicável à 

concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data 

do óbito do segurado", portanto aplicável in casu a LC nº 04/90 alterada 

pela LC nº 197/04, tendo em vista que o óbito de seu genitor ocorreu em 

2011. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista as especificidades do 

Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016 e da 

manifestação negativa da Requerente na inicial. Presentes os 

pressupostos, DEFIRO a gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do 

CPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000726-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE MACEDO E SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por FRANCISCO DE 

MACEDO E SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o 

recebimento de horas extras e seus devidos reflexos, bem como o 

pagamento retroativo de período não prescrito. De acordo com o Art. 144, 

III, do Código de Processo Civil, declaro-me IMPEDIDO para atuar no 

presente feito, em virtude de parentesco/afins com a Procuradora do 

Estado Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, que apresentou contestação 

nestes autos às fls. 98/109. À Secretaria Unificada para encaminhamento 

ao meu substituto legal. Publique-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029381-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MMD CONSULTORIA, COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

TONI CARLOS SANCHES (ADVOGADO(A))

FABIO JUNIOR DE MOURA (IMPETRANTE)

FATIMA ROCIO CORRELO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Superintendente da Execução Desconcentrada (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Impetrante: FÁBIO JÚNIOR DE MOURA, FÁTIMA ROCIO CORRELO e MMD 

AGRÍCOLA LTDA Impetrado: SUPERINTENDENTE DA EXECUÇÃO 

DESCONCENTRADA DA SEFAZ/MT Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por FÁBIO JÚNIOR DE MOURA, FÁTIMA ROCIO 

CORRELO e MMD AGRÍCOLA LTDA, objetivando a concessão de liminar a 

fim de “ordenar os IMPETRADOS para que procedam a imediata liberação 

das mercadorias constantes no Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 

1136072-0, retidas de forma abusiva e ilegal pela autoridade IMPETRADA”. 

Narra a impetrante, que adquiriu sementes da empresa NEXSTEPPE 

SEMENTES DO BRASIL LTDA, por meio das notas fiscais que enumera em 

sua petição. Alega que em decorrência da quantidade e altura da 

mercadoria, decidiu por dividir a carga em duas. Relata que a segunda 

metade das mercadorias foi embarcada somente na semana seguinte, 

devidamente acompanhada das notas fiscais eletrônicas. Assevera, 

todavia, que a fiscalização estadual entendeu que os produtos não 

possuíam documentos idôneos a fim de acobertar o transporte, terminando 

por lavrar um Termo de Apreensão e Depósito e promover a apreensão do 

bem. Com a inicial vieram documentos. O processo foi inicialmente 

distribuído ao E. TJMT. E decisão monocrática de fls. 88/90 (ID 15195251) 

o Desembargador Relator reconheceu a ilegitimidade passiva do 

Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso a figurar como 

autoridade coatora no mandamus e, consequentemente, declinou da 

competência em favor de uma das varas da fazenda da Primeira Instância. 

Em despacho de fl. 93 (ID 15207844), determinei a remessa dos autos ao 

TJMT. É o relatório. Decido. Revogo o despacho de fl. 93 (ID 15207844), 

pois lançado equivocadamente neste processo, uma vez que este já veio 

declinado do Segundo Grau de Jurisdição. Feita essa breve ponderação, 

passo então à análise da liminar pretendida na inicial. A Lei do Mandado de 

Segurança dispõe no seu art. 7º, inciso II, que o juiz ordenará “que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o 

fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, 

caso seja deferida”. No caso vertente, os documentos que acompanham a 

inicial não são suficientes a demonstrar a boa aparência do direito da 

impetrante e a razoabilidade de sua pretensão. Depreende-se do conjunto 

probatório, que a impetrante efetuou duas operações de transporte de 

mercadorias acobertadas pelo mesmo documento fiscal: DANFE 1931. 

Conforme consta do relato efetuado pelo agente fiscal, a passagem desse 

documento já havia sido registrada em 19/07/2018. Vislumbra-se, assim, 

que havia forte suspeita por parte do fisco estadual, de que a operação 

mercantil envolvendo os produtos apreendidos estaria ocorrendo mediante 

fraude, por utilização em duplicidade, de documentos fiscais que deveriam 

acobertar o transporte das mercadorias. Nesses casos, a jurisprudência 

da Egrégia Corte Estadual tem se posicionado pela legalidade da 

apreensão: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

APREENSÃO DE MERCADORIAS – EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES 

NACIONAL – NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS – ART. 35-B DA LEI ESTADUAL 

Nº. 7.098/98 – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS 

PERMANENTES – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. As 

empresas optantes do Simples Nacional se submetem aos regimes de 

substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS, ficando 

excluídas apenas nas hipóteses em que as mercadorias ou bens não 

constarem expressamente nos anexos do Convênio ICMS 92/2015.A 

incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, somente deve ser 

aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio 

coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens 

arrestados. As mercadorias transportadas devem guardar perfeita 

relação com as informações constantes do documento fiscal. Sendo 
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constatada, in loco, divergências que sugerem o cometimento de infração 

material e, não tendo sido apresentada prova suficiente para ilidir a 

acusação, tem-se configurada a inidoneidade da nota fiscal que acoberta 

a operação, quando já havia sido registrada neste Estado. Assim, 

mostra-se legal a apreensão da mercadoria notadamente quando esta se 

deu para cessar infração à legislação tributária e impedir sua circulação 

sem o recolhimento do tributo devido. Sentença retificada em remessa 

necessária. (ReeNec 70173/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) 

EMENTATRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMETNO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTAÇÃO 

FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – 

LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – RECURSO 

DESPROVIDO.1- Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar 

infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte 

de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à 

operação.2- O verbete nº 323 da Súmula da Jurisprudência predominante 

no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado somente quando a 

apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança 

de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. 

Desse modo, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal, 

estiver submetida ao regime especial de recolhimento do ICMS sem 

comprovante de pagamento deste; ou se verificar qualquer outra espécie 

de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Ante a 

todo o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026250-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA SANTOS (IMPETRANTE)

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos e etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

ADEMILSON DA SILVA SANTOS contra ato do DIRETOR GERAL DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E GERÊNCIAS DE MULTAS – DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, visando, mediante a concessão de 

liminar, o direito de obter o Licenciamento 2018 do Veículo VOLVO/FH12 

380 4X2T (nacional), ano/modelo 2002, placa KEU3269, Renavam 

00788307860, bem como a transferência do mesmo, nos termos do 

registro e comunicação de venda feita junto ao DETRAN/MT. Com a inicial 

vieram documentos anexos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º 

da Lei 12.016/2009. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz-se mister a 

presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração 

sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado 

resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in 

mora). Vê-se que a questão sob análise está em se verificar a existência 

ou não do aludido direito líquido e certo que o Impetrante alega ser 

resultado de abuso de poder pela autoridade apontada como coatora em 

lhe exigir o pagamento das multas por infração de trânsito, para o 

licenciamento e transferência do veículo de sua propriedade. Tenho 

sustentado que se revela ilegal a vinculação do licenciamento e demais 

atos administrativos junto ao DETRAN ao pagamento de multas por 

infração de trânsito, constituídas ilegalmente, ou seja, sem as notificações 

necessárias, conforme previsto na legislação de trânsito. É imperioso 

recordar que o STJ entende pela ilegalidade da aplicação da penalidade 

administrativa, quando não comprovada a dupla notificação do proprietário 

do veículo. Nestes termos, sua jurisprudência: Súmula 312 - No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 

Súmula 127 - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. No caso em 

comento, os documentos apresentados, demonstram, nesta fase de 

cognição sumária, a boa aparência do direito do Impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à 

imediata suspensão do ato coator. A presença do fumus boni juris está 

demonstrada diante da possibilidade de afronta e desrespeito aos 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do 

contraditório. Digo possibilidade de afronta porque trata-se de medida 

liminar, numa fase de cognição sumária, com requisitos legais específicos, 

enquanto por ocasião do julgamento de mérito, caberá decidir sobre a 

ocorrência ou não de efetiva violação de direito líquido e certo da 

Impetrante. No caso em comento, presente ainda o periculum in mora, uma 

vez que o não licenciamento e a negativa de transferência impedem a 

utilização do automóvel, limitando seu direito de propriedade, já que a 

condução de veículo automotor sem o documento de licenciamento é 

considerada infração administrativa. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento de multas das quais o impetrante não foi notificado (no 

endereço cadastrado junto ao DETRAN) não pode ser considerado 

exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que fazer justiça 

com as próprias mãos. Embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

dispõe que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos os 

débitos existentes relacionados ao veículo, a jurisprudência tem entendido 

ser necessária a dupla notificação do administrado a cerca das 

penalidades de trânsito a ele atribuídas. Data vênia, a legislação de 

trânsito não pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e 

as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é 

isso que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, 

pois sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira do 

motorista. Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse 

público, caso a Administração busque pelas vias judiciais adequadas, 

inclusive empregando instrumentos privilegiados admitidos na execução 

fiscal, para o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite 

a coação administrativa. A respeito, leciona o culto professor Celso 

Antônio Bandeira de Mello: "A via da coação só é aberta para o Poder 

Público quando não há outro meio eficaz para obter o cumprimento da 

pretensão jurídica e só se legitima na medida em que é não só compatível 

como proporcional ao resultado pretendido e tutelado pela ordem 

normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. p. 801) Portanto, entendo preenchidos os requisitos para a 

concessão da liminar pretendida. Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o 

fim de que seja permitido ao Impetrante obter o licenciamento 2018 e 

proceder à transferência do veículo VOLVO/FH12 380 4X2T (nacional), 

ano/modelo 2002, placa KEU3269, Renavam 00788307860, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037391-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

EDWIGES FATIMA ALMEIDA TEIXEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 
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GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência da 

ação, formulada pela Parte Autora ao ID. 1504194 destes autos de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, que move EDWIGES 

FÁTIMA ALMEIDA TEIXEIRA contra ato do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. Tendo em 

vista que ainda não houve a citação, não há óbice à homologação do 

pedido sem o consentimento do Impetrado. Dessa forma, com fulcro no 

Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007410-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR PAULO LIRA (AUTOR(A))

RUSSIVELT PAES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CÉSAR PAULO 

LIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento 

de horas extras com os seus devido reflexos, bem como o pagamento 

retroativo de período não prescrito (de 2007 a 2015) e a adequação da 

remuneração para corresponder a 240 (duzentas e quarenta) horas 

mensais ou para determinar que a jornada de trabalho do Requerente não 

ultrapasse 160 (cento e sessenta) horas mensais ou 7 (sete) dias 

ininterruptos. Conta o Requerente que é agente fiscal de tributos 

estaduais, integrante do Grupo TAF, e que presta seus serviços em 

regime de escala, com jornada de 10 (dez) dias de trabalho sem intervalos 

por 20 (vinte) dias de descanso, nos postos fiscais de divisa 

interestaduais. Relata que sua jornada de trabalho é de 40 (quarenta) 

horas semanais, conforme prevê o art. 10 da LC nº 79/2000, o que 

equivale a 160 (cento e sessenta) horas mensais, porém cumpre a 

jornada efetiva de 240 (duzentos e quarenta) horas mensais, ou seja, está 

laborando 80 (oitenta) horas a mais do que é determinado em lei, 

configurando o labor extraordinário. Pondera que o adicional noturno deve 

refletir sobre o valor das horas extras prestadas, ressaltando que tal 

adicional foi incorporado ao subsídio da categoria a partir de janeiro/2009 

após sentença de mérito no Mandado de Segurança nº 77397/TJMT. 

Requer a condenação do Requerido ao pagamento do valor relativo às 

horas extras dos períodos não prescritos (de 2007 a 2015) com os seus 

devidos reflexos, determinando ainda que o Requerido promova a 

adequação da remuneração de forma que corresponda a 240 (duzentas e 

quarenta) horas mensais, ou para que a jornada de trabalho do 

Requerente não ultrapasse 160 (cento e sessenta) horas mensais que 

totalizam 7 (sete) dias ininterruptos. Com a inicial vieram os documentos de 

fls. 36/101. Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às 

fls. 109/120, e juntou os documentos de fls. 121/128. Resposta à 

contestação às fls. 131/151, com os documentos de fls. 152/189. 

Intimados a especificar provas, as partes nada postularam. Parecer do 

Ministério Público às fls. 198/199, manifestando pelo prosseguimento do 

feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público. 

Às fls. 200/201, o Autor requereu a prioridade para a apreciação do mérito 

em razão de ser pessoa idosa. É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao 

mérito, passo a análise das preliminares levantadas pelo Requerido em 

sede de contestação. Preliminarmente o Requerido impugna a gratuidade 

de justiça concedida ao Requerente, tendo em vista que seu subsídio no 

mês de julho/2016 corresponde à quantia líquida de R$ 15.055,05 (quinze 

mil cinquenta e cinco reais e cinco centavos), além da verba indenizatória, 

e que com essa quantia mensal não pode ser considerado hipossuficiente, 

requerendo para tanto, a revogação da gratuidade. Pois bem, a 

interpretação do art. 99, do CPC, é de que a simples declaração de 

hipossuficiência presume verdadeira a alegação da pessoa natural (§3º). 

Todavia, havendo elementos nos autos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é possível ao 

magistrado indeferi-la (§2º). No caso vertente, o requerente é agente 

fiscal de tributos, e conforme o documento de fl. 128 recebe o valor líquido 

de R$15.055,05 (quinze mil cinquenta e cinco reais e cinco centavos). O 

valor dos proventos para a graduação do autor é muito superior à média 

do trabalhador brasileiro e demonstra sua plena possibilidade em arcar 

com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, 

razão pela qual acolho a impugnação e revogo a gratuidade de justiça 

concedida à fl. 102. Alega ainda a preliminar de prescrição quinquenal, 

uma vez que o Requerente ajuizou a ação após o transcurso de mais de 5 

(cinco) anos dos fatos narrados na exordial. Inicialmente cabe destacar 

que nos termos do Decreto-Lei n.º 20.910/32, prescreve em 05 (cinco) 

anos as ações, mesmo nas de indenização, contra a Fazenda Pública, 

devendo tal prazo contar do ato que violar direito. A prescrição quinquenal 

abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos 

paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou 

quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou 

municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos. 

Sobre o prazo, mister colacionar julgado nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO. HOMÔNIMO. 

INDENIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO 

QÜINQÜENAL. QUESTÃO DECIDIDA SOB O RITO DOS REPETITIVOS. 

CONSECTÁRIOS DA MORA. MATÉRIA PRECLUSA. 1. No julgamento do 

REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo 

Civil, esta Corte firmou entendimento no sentido de que nas ações de 

indenização contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é o 

quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. 2. No que respeita 

aos consectários da mora, seja o termo inicial da incidência dos juros, seja 

o índice a ser utilizado para fixação dos juros e da correção monetária, 

verifica-se estar a matéria preclusa, pois não suscitada pela União em 

apelação, não sendo hipótese de reexame necessário. 3. Recurso 

especial não provido.” (STJ - REsp: 1331703 RS 2012/0134908-4, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 12/11/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2013). Aplica-se ao 

caso o art. 3º do Decreto nº 20.910/1932, in verbis: “Art. 3º Quando o 

pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto.” Observa-se que o Requerente 

ingressou com a ação em 24/05/2016, em razão disso levando-se em 

consideração o Decreto nº 20.910/1932, ressai dos autos que os valores 

pleiteados anteriores 24/05/2011 estão prescritos, pois uma vez contados 

da data do fato gerador de cada período até a interposição deste feito, 

decorreram mais de 05 (cinco) anos. Entretanto, os períodos 

compreendidos entre 24/05/2011 a 24/05/2016 – há de ser analisado o 

direito vindicado, uma vez não constatada a prescrição. Sendo assim, há 

de ser acolhida em parte a preliminar de prescrição alegada pelo 

Requerido, no que concerne aos períodos compreendidos até 23/05/2011. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. Conforme 

mencionado no relatório, pretende o Requerente o recebimento de horas 

extras e o reflexo do adicional noturno e das demais verbas em razão do 

regime de plantão exercido que ultrapassa a jornada prevista na Lei 

Complementar nº 79/2000. Vejamos o que disciplina a Lei Complementar nº 

79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – 

Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso: Art.10 

O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) 

horas semanais. Parágrafo único A forma de execução da carga horária 

de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo. Da 

leitura do dispositivo acima mencionado, nota-se que o regime de trabalho 

dos integrantes do Grupo TAF não poderia ultrapassar 160 (cento e 

sessenta) horas mensais. Analisando os autos e os documentos 

acostados, observa-se que o Requerente trouxe algumas escalas de 

plantão correspondentes aos anos de 2012 a 2015 (fls. 40/101), porém 

tais documentos tratam-se de ordens de serviço sem a assinatura dos 

responsáveis legais, não comprovando que o Requerente efetivamente 

cumpriu a escala determinada e nem a sua frequência, uma vez que 

ausentes os cartões de ponto com horários de entrada e saída. Sem o 

documento que registra os efetivos horários de labor do Requerente, bem 

como a comprovação de cumprimento da escala determinada, não há 

como aferir a ocorrência de horas extras, pois estão não podem ser 

presumidas. O Código de Processo Civil estabelece em seu inciso I do art. 

373, que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; No caso concreto, o ônus da prova é da parte 
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autora, conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – HORAS EXTRAS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO – 

ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) – FALTA DE 

DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO E NÃO PAGO – 

IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A não comprovação da 

alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a improcedência do 

pedido, quando o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. (Ap 

93227/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2016, 

Publicado no DJE 23/05/2016) Vale ressaltar, que em algumas ordens de 

serviço constam a informação de que “as atividades nas Unidades 

Operativas de Fiscalização (UOF) citada no item anterior sejam exercidas 

do mesmo modo que nas UOF - Postos Fiscais, onde os servidores estão 

sempre disponíveis para realizar intervenções fiscais, produzir 

informações, devendo ser cumprida carga horária de 09 horas diárias, 

das 05:00 às 12:00hs e 14:00 às 18:00hs.” (fls. 51/54), ou seja, 

estabelece um certo horário a ser cumprido pelos servidores, não 

restando demonstrado que o Requerente tenha ultrapassado o período 

previsto. Da mesma forma, o documento de fl. 39 informa que o 

Requerente não teria comparecido no período de 01 à 05/01/2008, 

corroborando com a tese de que a simples apresentação da ordem de 

serviço não garante que o Requerente tenha laborado no período 

escalado. Ademais, conforme mencionado pelo Requerido em sua 

contestação, os fiscais integrantes do Grupo TAF são submetidos a uma 

sistemática própria da categoria dada às peculiaridades da função, e por 

esta razão, o parágrafo único do art. 10 da Lei 79/2000 conferiu ao Poder 

Executivo regulamentar a forma de execução da carga horária desta 

categoria. Sendo assim, em razão da flexibilidade da carga horária, os 

fiscais são submetidos a turnos de revezamento, conforme o disposto na 

Portaria nº 199/2008-SEFAZ e Portaria Conjunta nº 12/SARP/SAAF/2014, 

vejamos: Portaria nº 199/2008-SEFAZ Art. 9° A jornada de trabalho dos 

servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, 

GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto 

aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 

20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o 

servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade 

administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias 

trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria 

de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. 

(Nova redação dada pela Port. 227/12) Portaria Conjunta nº 

12/SARP/SAAF/2014 Art. 1º As atividades funcionais de competência dos 

integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização 

executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em 

regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária 

de quarenta horas semanais. § 1º As escalas de trabalho serão de 10 

(dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) 

dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao 

titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da 

conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a 

mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou 

obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de 

Mato Grosso, previsto na legislação vigente. § 2º No cumprimento da sua 

escala de trabalho em cada turno de 24(vinte e quatro) horas, o integrante 

do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso: I – um 

intervalo de 1h e 30m para almoço; II – um intervalo de 1h e 30m para 

jantar; III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno. Da análise dos 

dispositivos acima mencionados, respeitados os intervalos de descanso, a 

suposta ocorrência de horas extras ou o não cumprimento dos intervalos 

citados, devem ser comprovados pela parte autora, o que não ocorreu in 

casu. Portanto, não sendo possível comprovar o cumprimento efetivo das 

escalas de plantão tal como alegado pelo Requerente ou o 

descumprimento dos intervalos de descanso determinado pela Portaria 

Conjunta nº 12/SARP/SAAF/2014, não há como verificar a ocorrência de 

horas extras. Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos. Tendo em vista que a gratuidade de justiça anteriormente 

concedida foi revogada nesta sentença, condeno o Requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC. Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012530-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDAJAIA GEORGE STEFANINI (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada 

por INDAJAIA GEORGE STEFANINI em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o recebimento de férias integrais e proporcionais 

acrescidas de 1/3 constitucional e licenças prêmio não usufruídas. Aduz o 

Requerente que aposentou-se em 29/03/2012, e que possui 06 (seis) 

meses de licenças prêmio referente aos quinquênios de 21/05/1999 a 

30/01/2004 e 21/05/2004 a 20/05/2009, bem como dois períodos de férias 

integrais referente ao período aquisitivo de 21/05/2009 a 20/05/2010 e 

21/05/2010 a 20/05/2011, e férias proporcionais (10/12 avos) referente a 

21/05/2011 a 28/03/2012, todas acrescidas de 1/3 constitucional, não 

usufruídas. Relata que as verbas se referem a período não usufruído, não 

convertido em espécie e nem averbado para fins de aposentadoria. Conta 

que teria direito a R$ 185.227,27 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e 

vinte e sete reais e vinte e sete centavos) a título de férias integrais e 

proporcionais acrescidas de 1/3 e licenças prêmio. Em virtude do não 

pagamento, o Requerente busca a conversão em espécie das férias e 

licença prêmio tendo em vista que se aposentou e não mais poderá 

gozá-las. Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/21. Devidamente 

citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 27/31. Resposta à 

contestação (fls. 35/47). Intimados a especificar provas, as partes nada 

postularam. Parecer do Ministério Público às fls. 65/66, manifestando pelo 

prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de 

interesse público. É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito, passo 

a analisar as preliminares levantadas pelo Requerido. Preliminarmente o 

Requerido impugna a gratuidade de justiça concedida ao Requerente, 

tendo em vista que seu subsídio gira em torno de R$ 18.943,70 (dezoito mil 

novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos), e que 

considerando o valor dado à ação, as custas resultariam na importância 

de R$ 3.704,54 (três mil setecentos e quatro reais e cinquenta e quatro 

centavos), valor que poderia ser arcado pelo autor, requerendo assim, a 

revogação da gratuidade. Pois bem, a interpretação do art. 99, do CPC, é 

de que a simples declaração de hipossuficiência presume verdadeira a 

alegação da pessoa natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, é possível ao magistrado indeferi-la (§2º). No caso vertente, o 

requerente é agente fiscal de tributos, e conforme o documento de fl. 18 

recebe o valor líquido de R$12.856,18 (doze mil oitocentos e cinquenta e 

seis reais e dezoito centavos). O valor dos proventos para a graduação 

do autor é muito superior à média do trabalhador brasileiro e demonstra 

sua plena possibilidade em arcar com as custas processuais sem prejuízo 

do sustento próprio ou da família, razão pela qual acolho a impugnação e 

revogo a gratuidade de justiça concedida à fl. 22. Alega o Requerido a 

ocorrência da prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, 

consoante o disposto no Decreto nº 20.910/1932. O Colendo STJ já 

manifestou entendimento de que o prazo prescricional de férias vencidas 

e não gozadas, bem como de licença prêmio não usufruída, inicia no ato 

da aposentadoria, vejamos: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE 

FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. NÃO OCORRÊNCIA DA 

PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA 

APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E 

INATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

DESPROVIDO. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o 

entendimento de que tanto o Servidor aposentado quanto o ainda em 

atividade fazem jus à indenização por férias não gozada, uma vez que 

deixaram de usufruir, no período adequado, seu direito a férias por 

vontade da própria Administração. 2. A própria Administração optou em 

privar o Servidor por período superior ao permitido na legislação estadual 

do gozo de suas férias anuais, comprometendo sua saúde e desvirtuando 

a finalidade do instituto. Assim, embora ainda se possa desfrutar do 
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direito, não se pode negar que a saúde física, psíquica e mental do 

Servidor ficou afetada, sobretudo pela quantidade de períodos 

acumulados em prol da Administração, devendo, portanto, ser indenizado. 

3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não tendo a 

Administração negado expressamente o direito pleiteado pelo Servidor, o 

termo inicial do prazo prescricional para pleitear férias não gozadas se 

inicia somente por ocasião da aposentadoria, mesmo que ele ainda se 

encontre em atividade. 4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO desprovido. (AgRg no AREsp 509.554/RJ, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

13/10/2015, DJe 26/10/2015) ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONTAGEM DO 

TEMPO EM DOBRO INEFICAZ PARA O INGRESSO NA RESERVA 

REMUNERADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. 

TERMO INICIAL. ATO DA APOSENTADORIA. 1. A Corte Especial do STJ 

estabelece que, por se tratar a aposentadoria de ato administrativo 

complexo, o prazo prescricional da pretensão de converter em pecúnia a 

licença-prêmio não gozada tem início somente com o registro da 

aposentadoria no Tribunal de Contas. Precedentes. 2. Consoante a 

jurisprudência deste Tribunal Superior, é possível, para o servidor público 

aposentado, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou 

não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento 

ilícito da administração pública. 3. A Segunda Turma, no julgamento do 

AgInt no REsp 1.570.813/PR, reafirmou esse entendimento, registrando a 

inexistência de locupletamento do militar no caso, porquanto, ao determinar 

a conversão em pecúnia do tempo de licença especial, o Tribunal de 

origem impôs a exclusão desse período no cálculo do adicional por tempo 

de serviço, bem como a compensação dos valores correspondentes já 

pagos. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1634035/RS, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, 

DJe 09/08/2017) Considerando que a aposentadoria do Requerente 

ocorreu em 29/03/2012 conforme documento de fl. 21, e que a presente 

ação foi intentada em 03/08/2016, não há que se falar em prescrição, de 

maneira que rejeito a preliminar. Passo a análise do mérito. Conforme 

mencionado no relatório, o Requerente foi aposentado em 2012, e não 

usufruiu os períodos adquiridos como licenças prêmio e férias integrais e 

proporcionais, conforme se observa às fls. 19/20. Ressalte-se que o 

referido período não foi usufruído, pago ou averbado para fins de 

aposentadoria. O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato 

Grosso (LC nº 04/1990) assim dispôs sobre o tema: Art. 97. O servidor 

fará jus a 30 (trinta) dias de férias, que podem ser cumuladas até o 

máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, 

ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Art. 109. 

Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público 

Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de 

prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo 

permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor. Os atestados encartados às fls. 19/20 dão conta de que o 

Requerente não usufruiu os períodos requeridos. Diante do fato de que o 

Requerente não poderá mais gozar dos períodos em razão de sua 

aposentadoria, a conversão em pecúnia é medida que se impõe. Em igual 

sentido é a jurisprudência do TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA 

EM PECÚNIA – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 

RENÚNCIA TÁCITA DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS - PRESCRIÇÃO AFASTADA - PAGAMENTO DEVIDO - 

RECURSO PROVIDO. A data da aposentadoria do servidor público é o 

termo a quo para contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão 

em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso 

temporal para aposentadoria. No caso, o servidor pleiteou o pagamento 

administrativo dentro do prazo quinquenal legal, portanto, "o 

reconhecimento administrativo das parcelas devidas desde o ato de 

aposentadoria configurou-se causa interruptiva do lapso prescricional, 

que dá início a um novo lapso temporal para a servidora tutelar sua 

pretensão de perceber as diferenças vencimentais atrasadas" (AgRg no 

REsp 1178149/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 

em 20/03/2012, DJe 29/03/2012).” (Ap 108933/2015, DRA. VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, 

Publicado no DJE 19/09/2016) “PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO 

- FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUIDAS - PRESCRIÇÃO - TERMO 

INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA - AFASTAMENTO - REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - PRESCINDIBILIDADE - DIREITO ASSEGURADO - 

DESPROVIMENTO. O marco inicial para contagem do prazo prescricional, 

nas ações que buscam o recebimento de férias e de licenças-prêmio não 

usufruídas, é a data da aposentadoria. O período de férias não usufruído, 

durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do 

valor correspondente, após a aposentadoria do servidor. A conversão, 

em pecúnia, do período de férias não gozadas e nem contadas em dobro 

para a aposentadoria, independe do protocolo ou indeferimento de pedido 

administrativo. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SERVIDOR 

APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - PRESCRIÇÃO - INÍCIO - 

DATA DA APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE USUFRUTO - PROVAS 

CONTUDENTES - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - DIREITO ASSEGURADO - 

RATIFICAÇÃO. O prazo prescricional para pleitear indenização, referente 

a licenças-prêmio e férias não gozadas, tem início com o ato de 

aposentadoria. É devida a conversão em pecúnia e o respectivo 

pagamento de férias e de licenças-prêmio não gozadas, quando da 

aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da 

Administração Pública.” (Apelação / Remessa Necessária 78064/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/08/2016, 

Publicado no DJE 09/09/2016) Diante de todo o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer o direito ao recebimento de 

06 (seis) meses de licenças prêmio, 02 (dois) períodos de férias integrais 

acrescidas de 1/3 constitucional e 10/12 (dez doze avos) de férias 

proporcionais acrescidas de 1/3 não usufruídas, CONDENANDO O 

REQUERIDO ao pagamento de R$ 185.227,27 (cento e oitenta e cinco mil 

duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) referentes a dois 

períodos de férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional relativas aos 

períodos aquisitivos de 21/05/2009 a 20/05/2010 e 21/05/2010 a 

20/05/2011, 10/12 (dez doze avos) de férias proporcionais acrescidas de 

1/3 relativas ao período de 21/05/2011 a 28/03/2012, e 06 (seis) meses de 

licenças prêmio referentes aos quinquênios de 21/05/1999 a 30/01/2004 e 

21/05/2004 a 20/05/2009, com incidência de juros de mora até julho/2001 

de 1% ao mês (capitalização simples), de agosto/2001 a junho/2009 no 

percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e partir de julho/2009 pela 

remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária 

pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com 

destaque para incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001, 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 que fixo, por equidade, em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 

85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao 

E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC, 

em virtude do proveito econômico líquido estar fixado em R$ 185.227,27 

(cento e oitenta e cinco mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete 

centavos), não ultrapassando o montante de 500 (quinhentos) salários 

mínimos. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000584-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DA COSTA (IMPETRANTE)

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência da 

ação, formulada pela Parte Autora ao ID 5802395 destes autos de 

MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por CLÁUDIO ROBERTO DA 

COSTA contra ato dito coator praticado pelo DELEGADO-GERAL DA 

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. Ressalto que o mandado de segurança não 

necessita da concordância do impetrado (STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa 

forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o 

processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 
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processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. 

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001127-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANI ORFILA OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária para Cobrança de Verbas 

Trabalhistas - FGTS ajuizada por CRISTIANI ORFILA OLIVEIRA MACHADO 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o pagamento de FGTS 

decorrente de contrato temporário de trabalho. A Requerente conta que 

firmou contrato de trabalho temporário com o Requerido, para exercer a 

função de Técnico Judiciário no Tribunal de Justiça de MT, iniciando em 

14/05/2002 e rescindindo em 24/01/2011. Relata que durante o período 

que laborou para o Requerido não recebeu os depósitos referentes ao 

FGTS, e por essa razão requer a condenação do requerido ao depósito 

dos respectivos valores e a sua imediata liberação para efeito de saque. 

Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/16 e 19/91. Devidamente 

citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 94/101. Intimados a 

especificar provas, as partes nada postularam. É o relatório. Decido. 

Conforme mencionado no relatório, pretende o Requerente o recebimento 

dos depósitos de FGTS compreendidos entre 14/05/2002 a 24/01/2011, 

período em que laborou para o Requerido. A mera prestação de serviços 

por contratação temporária, não induz à insubsistência dos direitos 

garantidos pela Carta da República, incluindo os depósitos de FGTS. Aos 

servidores que tiverem seus contratos de trabalho declarados nulos, será 

assegurado o direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, o que não é o caso dos autos. Assim o entendimento do TJMT: 

“APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA —NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA — TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. CONTRATOS TEMPORÁRIOS 

— NULIDADE — DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO — NECESSIDADE. DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO À ATRIBUTO 

DA PERSONALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. A mera prestação de 

serviços por contratação temporária não induz à insubsistência dos 

direitos garantidos pela Carta da República. Deve-se assegurar, assim, ao 

trabalhador o direito ao recebimento dos valores devidos a título de um 

terço (1/3) constitucional de férias e décimo terceiro (13º) salário. Em 

relação aos servidores que tiverem seus contratos declarados nulos, é 

assegurado o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço. A caracterização do dano moral depende da existência de ato 

ilícito e de que deste resulte em violação a um dos atributos da 

personalidade. Recurso do Município de Várzea Grande provido em parte. 

Recurso adesivo não provido.” (Ap 107682/2015, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no 

DJE 18/12/2015) Se a contratação é motivada por necessidade temporária 

de excepcional interesse da Administração Pública, o contrato é válido, de 

modo a não incidir o art. 19-A da Lei 8.036/90 que assim dispõe: “Art. 

19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.” Não 

havendo o vínculo trabalhista, não há que se falar em recolhimento e 

recebimento de FGTS advindo da rescisão do contrato de trabalho por 

término do prazo previsto em contrato. Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a Requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida à fl. 17. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011057-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MICHELLE KAROLINE MODESTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança – Indenização Substitutiva 

FGTS ajuizada por MICHELLE KAROLINE MODESTO em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, visando à nulidade do contrato temporário, bem como 

o pagamento de FGTS de todo o período laborado. A Requerente conta 

que firmou contrato de trabalho temporário com o Requerido, para exercer 

a função de profissional da educação básica, iniciando em 16/04/2007 e 

rescindindo em 19/12/2015. Argumenta que seu contrato foi prorrogado 

por dezesseis vezes, tendo laborado de forma contínua durante o período 

mencionado. Sustenta que o contrato celebrado junto ao requerido é 

considerado nulo, tendo em vista que a Administração Pública não 

obedeceu ao disposto no art. 37, II, §2º da CF, que prevê a contratação de 

funcionário público apenas mediante concurso. Relata que apesar da 

nulidade contratual, é devida a indenização substitutiva ao FGTS de todo o 

período laborado, e que o requerido não efetuou espontaneamente tais 

depósitos, razão pela qual requer a nulidade dos contratos e os depósitos 

relativos aos FGTS. Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/75. 

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 78/86. 

Resposta à contestação (fls. 90/97). Intimados a especificar provas, as 

partes nada postularam. Parecer do Ministério Público às fls. 105/107, 

manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial 

diante da ausência de interesse público. A Requerente postulou pelo 

impulsionamento do feito à fl. 109. É o relatório. Decido. Conforme 

mencionado no relatório, pretende a Requerente a nulidade dos contratos 

temporários, bem como o recebimento dos depósitos de FGTS 

compreendidos entre 16/04/2007 a 19/12/2015, período em que laborou 

para o Requerido. Pleiteia a Requerente, a nulidade dos contratos 

temporários firmados com o Requerido, sob a alegação de que não 

ingressou no serviço público por meio de concurso de provas e títulos 

conforme dispõe o art. 37, II, §2º da CF. O art. 37, IX, da Constituição 

Federal, possibilita à Administração Pública a contratação temporária de 

pessoal para sanar necessidades temporárias de excepcional interesse 

público. Nota-se, pelos documentos acostados aos autos, que os vínculos 

temporários da Requerente com o Requerido não foram ininterruptos, 

comportando lapsos temporais de até nove meses entre si. Em que pese a 

alegação da Requerente que os contratos teriam ultrapassado o limite 

previsto na LC nº 04/90 para esta modalidade de contratação, tal 

argumento sobreveio apenas na oportunidade de resposta à contestação, 

não tendo sido arguido em sua inicial, de maneira que fica prejudicada a 

análise da pretensão sob esse prisma. Sendo assim, demonstrado que os 

contratos não foram ininterruptos e que em tese, visaram atender um 

excepcional interesse público, os contratos temporários são válidos e se 

encaixam na exceção prevista no inciso IX, do art. 37 da CF. Dito isto, 

verifica-se que a mera prestação de serviços por contratação temporária, 

não induz à insubsistência dos direitos garantidos pela Carta da República, 

incluindo os depósitos de FGTS. Aos servidores que tiverem seus 

contratos de trabalho declarados nulos, será assegurado o direito ao 

depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o que não é o caso 

dos autos. Assim o entendimento do TJMT: “APELAÇÃO — 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA —NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE 

DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPÚBLICA — TERÇO 

CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — 

RECEBIMENTO — LEGALIDADE. CONTRATOS TEMPORÁRIOS — 

NULIDADE — DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO — NECESSIDADE. DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO À ATRIBUTO 

DA PERSONALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. A mera prestação de 

serviços por contratação temporária não induz à insubsistência dos 

direitos garantidos pela Carta da República. Deve-se assegurar, assim, ao 

trabalhador o direito ao recebimento dos valores devidos a título de um 

terço (1/3) constitucional de férias e décimo terceiro (13º) salário. Em 

relação aos servidores que tiverem seus contratos declarados nulos, é 

assegurado o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço. A caracterização do dano moral depende da existência de ato 

ilícito e de que deste resulte em violação a um dos atributos da 
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personalidade. Recurso do Município de Várzea Grande provido em parte. 

Recurso adesivo não provido.” (Ap 107682/2015, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no 

DJE 18/12/2015) Se a contratação é motivada por necessidade temporária 

de excepcional interesse da Administração Pública, o contrato é válido, de 

modo a não incidir o art. 19-A da Lei 8.036/90 que assim dispõe: “Art. 

19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.” Não 

havendo o vínculo trabalhista, não há que se falar em recolhimento e 

recebimento de FGTS advindo da rescisão do contrato de trabalho por 

término do prazo previsto em contrato. Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a Requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida à fl. 76. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001291-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NESTOR BRANCO (IMPETRANTE)

APARECIDA DE CASTRO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ 

NESTOR BRANCO contra ato dito coator praticado pelo SUPERINTENDENTE 

DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da segurança para 

que a autoridade coatora proceda à entrega da certidão nº 9.9.094.637-1, 

referente aos seus créditos salariais. Relata o Impetrante que é servidor 

público estadual aposentado, e que teria créditos salariais relativos ao 

período de 1990 a 1998 a receber. Argumenta que desde o ano de 2009 

vem buscando obter a certidão referente aos créditos salariais, tendo sido 

informado que tal certidão já foi expedida sob o nº 9.9.094.637-1 em 

abril/2009, contudo o documento não lhe foi entregue. Sustenta que é seu 

direito ter em mãos o documento que faz prova de seu crédito, porém este 

direito tem sido cerceado pela autoridade coatora. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 10/12. O pedido liminar foi deferido às fls. 13/15, para 

“determinar ao Impetrado que forneça imediatamente a Certidão n. 

9.9.094.637-1, referente aos créditos salariais do Impetrante.” (ID 491115) 

O Impetrado prestou informações às fls. 30/32, e juntou os documentos de 

fls. 33/43. O Ministério Público Estadual manifestou às fls. 45/48 pelo 

prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de 

interesse público. É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito, 

saliento que a análise das preliminares levantadas pelo Impetrado estão 

prejudicadas, uma vez que a certidão já foi entregue ao Impetrante e que a 

prescrição do direito não é objeto desta ação. Conforme mencionado no 

relatório, o impetrante alega violação a direito líquido e certo de sua 

titularidade, qual seja, a não obtenção de certidão referente a créditos 

salariais. O mandando de segurança é a ação constitucional cabível para 

aqueles que de alguma forma sentem que seus direitos líquidos e certos 

estejam sendo violados por ato de autoridade coatora. É o que se infere 

da Constituição, art. 5º, LXIX: LXIX - conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público; Analisando a questão de fundo, estou 

convencido que o caso em tela comporta a concessão da segurança, isto 

porque o impetrante se mostra inconformado com a inércia da autoridade 

coatora em lhe entregar a certidão de nº 9.9.094.634-1. A Constituição da 

República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, 

dispõem sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração 

Pública informações de interesse particular ou coletivo: Art. 5° [...]. XXXIII - 

todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado; XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 

pagamento de taxas: (...) b) a obtenção de certidões em repartições 

públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de 

interesse pessoal; Compete, portanto, à Administração Pública 

organizar-se de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante 

o cumprimento do fundamental direito de obter um documento com a 

duração de tempo razoável. Com efeito, o ato perpetrado pela autoridade 

indigitada coatora fere direito líquido e certo do Impetrante, pois os 

deveres que decorrem dos incisos do art. 5º, têm como destinatários mais 

o Poder Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. Por todo 

o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando a liminar 

deferida ao ID 491115, para que o órgão estadual forneça ao Impetrante a 

Certidão de nº 9.9.094.637-1 referente aos seus créditos salariais. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 

105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. 

Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta 

sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o 

prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo. 

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se. 

P. R. I. C. AGAMENOM ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031417-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA (ADVOGADO(A))

JAIME DE FREITAS JUNIOR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Desta maneira, faculto a parte 

Requerente, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

consonância do artigo 321, caput, do CPC/2015, carreando os 

documentos que comprovam a efetiva quitação do imposto, como os 

boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de lhe ser aplicado a 

parágrafo único do artigo 321 do referido códex. Intimem-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031103-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEONARDO MOREIRA BATESSOTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Determino ao Requerente a emenda da petição inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos cópia integral da Ação 

Penal nº 403/2008 (Código 81707), que tramitou perante a 4ª Vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá, sob as penas da lei. Intime-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031846-82.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA (ADVOGADO(A))

ALEKSSANDRO MATOS DE FREITAS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Por tais razões, INDEFIRO o pedido 

liminar. Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008341-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEAO DO CARMO PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE GOMES NETO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031688-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULER CERZOSIMO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando tão somente 

que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

KIA/KADENZA, ano/modelo 2013/2014, placas QBY - 7875, cor 

predominante PRATA, renavam nº 01119039727 independentemente do 

pagamento de multas indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades 

coatoras para o cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender necessária. Cumpra-se o 

disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 

12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o 

necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006543-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DE OLIVEIRA SATELIS (IMPETRANTE)

EDUARDO WEIGERT DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DE FLAVIO GOMES (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora 

para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito 

público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem 

documentos, para, querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer 

ministerial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032458-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - 313.531.341-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON NUNES ARAUJO (REQUERIDO)

JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

JANIO VIEGAS DE PINHO (REQUERIDO)

JOENILSON CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

KAPE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, o valor referente às despesas do Sr. Oficial de 

Justiça em cumprimento de diligência nos Bairros: Poção, CPA 3 (2x); 

Centro (2X), em Cuiabá-MT, para citação de Joenilson, Kape Construção, 

Gerson, J.V.P. Factoring e Janio. OBSERVAÇÃO: O 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: 1030517-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CRISTINA MARINELLI (IMPETRANTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(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. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos juizados 

especiais, dos processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das 

tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de 

energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1022997-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI (IMPETRANTE)

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(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. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido 

liminar impetrado por Silva Transporte de Cargas EIRELI em face do 

Secretário Adjunto da Receita Pública e do Gerente de Cadastro e 

Domicílio Eletrônico da Superintendência de Informações de Receita 

Pública da SEFAZ/MT. Intimada a emendar a petição inicial, a fim de efetuar 

a juntada do seu pedido e documentos de forma correta e de 

conformidade com as normas de regência pertinentes ao PJE, a impetrante 

quedou-se inerte. Em face do exposto, determino o cancelamento da 

distribuição do presente feito, nos moldes do artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, com as cautelas de estilo. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023595-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

TIAGO SOARES DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(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. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido 

liminar impetrado por Tiago Soares da Silva - ME em face do Gerente de 

Cadastro e Domicílio Eletrônico da SEFAZ/MT. Intimado a emendar a 

petição inicial, a fim de trazer o aos autos o pedido e os documentos 

comprobatórios de seu pretenso direito, sob pena de cancelamento da 

distribuição, o impetrante quedou-se inerte. Em face do exposto, determino 

o cancelamento da distribuição do presente feito, nos moldes do artigo 290 

do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, com as cautelas de 

estilo. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027076-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CARDOSO RIBEIRO (AUTOR(A))

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Paulo 

Sérgio Cardoso Ribeiro em face do Estado de Mato Grosso, pugnando pela 

pagamento de férias. Intimado para efetuar o recolhimento das custas 

judiciais e da taxa judiciária, a Requerente quedou-se inerte, o que revela 

a sua ausência de interesse no feito. Em face do exposto, determino o 

cancelamento da distribuição do presente feito, nos moldes do artigo 290 

do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, com as cautelas de 

estilo. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 773276 Nr: 26413-27.2012.811.0041

 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): GERCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR

 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: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 167/193, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1138397 Nr: 26739-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, ALESSANDRO 

GONÇALVES GUIMARÃES FERREIRA, BRUNO SATURNINO DO 

NASCIMENTO, AMIM DEPES NETO, ANDRE WILIAN DORILEO, BRUNO 

MARCEL SOUZA TOCANTINS, DIONEL SOARES JÚNIOR, IRACI 

LUKENCZUK SAID, FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO, ELTON 

APARECIDO VENTURA GONÇALVES, DAVID MASSUDA, DIEGO FABIANO 

SOUZA TOCANTINS, CLAUDIO FERNANDO CARNEIRO SOUZA, JAIRO DE 

MORAIS PESSOAS, RONALDO JOSÉ SOARES, SEBASTIÃO GONÇALO DE 

CAMPOS PEREIRA, SHIRLEY KYOKO TAKANO, MÁRIO ROBERTO 

PEREIRA, RHAYGINO SARLY RODRIGUES SETÚBAL, PAULO CÉSAR DE 

CAMPOS, JONY CESAR RAMOS BARROS, JULIO MARTINS DE 

CARVALHO, VALÉRIA SILVA RAMOS, SIMONE MAIZMAN 

VASCONCELOS, RONALDO SILVA JARDIM, WILSON RODRIGUES 

MONTALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o(a) Advogado(a) RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA, OAB/MT 

24421, intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1138397 Nr: 26739-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, ALESSANDRO 

GONÇALVES GUIMARÃES FERREIRA, BRUNO SATURNINO DO 

NASCIMENTO, AMIM DEPES NETO, ANDRE WILIAN DORILEO, BRUNO 

MARCEL SOUZA TOCANTINS, DIONEL SOARES JÚNIOR, IRACI 

LUKENCZUK SAID, FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO, ELTON 

APARECIDO VENTURA GONÇALVES, DAVID MASSUDA, DIEGO FABIANO 

SOUZA TOCANTINS, CLAUDIO FERNANDO CARNEIRO SOUZA, JAIRO DE 

MORAIS PESSOAS, RONALDO JOSÉ SOARES, SEBASTIÃO GONÇALO DE 

CAMPOS PEREIRA, SHIRLEY KYOKO TAKANO, MÁRIO ROBERTO 

PEREIRA, RHAYGINO SARLY RODRIGUES SETÚBAL, PAULO CÉSAR DE 

CAMPOS, JONY CESAR RAMOS BARROS, JULIO MARTINS DE 

CARVALHO, VALÉRIA SILVA RAMOS, SIMONE MAIZMAN 

VASCONCELOS, RONALDO SILVA JARDIM, WILSON RODRIGUES 

MONTALVÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o(a) Advogado(a) RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA, OAB/MT 

24421, intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 94946 Nr: 11553-70.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, BENEDITO SERGIO FEGURI - OAB:5490, 

DOLORES CRUZ ROSELLI - OAB:9528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Fica o(a) Advogado(a) APARECIDA DE CASTRO MARTINS, OAB/MT 7453, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 318262 Nr: 21171-63.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte autora para 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 807526 Nr: 13998-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILA KARTIER DOS SANTOS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ARAUJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo para o requerido se manifestar sobre a 

prestação de contas. Em cumprimento à determinação de fls. 134, 

impulsiono esses autos para intimar as partes para, querendo, dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 914064 Nr: 39556-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE SANFELICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 

9982, ROSEMAR MOREIRA - OAB:OAB/MS 15.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC, para determinar a implantação do 

auxílio-acidente em favor do autor, a partir do dia seguinte a cessação 

indevida do benefício anteriormente concedido (21/05/2012), devendo as 

eventuais parcelas vencidas serem pagas com acréscimo de juros 

moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da 

caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.º 204 do STJ) e 

correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a 

data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.Sem custas. 

Considerando a procedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, 

condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do 

CPC).Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da Súmula n.º 490 

do STJ. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Intime-se a parte requerida para que efetue o depósito dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Efetuado o depósito, 

expeça-se alvará de levantamento em favor de expert.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 179199 Nr: 26472-93.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGEMIRO MARTINIANO DA SILVA, ARIDES ACELINO 

DE AMORIM, EDMIR RODRIGUES DE CAMPOS, RENATO GILBERTO 

NASCIMENTO, ENERLINDO DE CAMPOS DUARTE, AMBRÓSIO SOARES DE 

SIQUEIRA, FRANCISCO PAULO THOMAZINI, CLAUDIO COELHO BARRETO 

JUNIOR, ANTÔNIO BENEDITO MOREIRA, DJALMA ANTÔNIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT, LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - 

OAB:3729/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, LUCIANO ROSTIROLLA - OAB:6940

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 26472-93.2004.811.0041 – Cód. 

179199

Embargante: Município de Cuiabá.

Vistos e etc,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá em 

face da sentença homologatória de fls. 745, sob alegação da existência 

de omissão deste Juízo ao deixar de intimar a Municipalidade acerca dos 

cálculos apresentados as fls. 678/680, referente ao exequente – Espolio 

de Renato Gilberto Nascimento.

Instado a se manifestar, o embargado rechaça os argumentos do 

embargante e pugna pela rejeição dos embargos declaratórios interposto.

Em síntese, é o que merece registro. Fundamento e decido.

Por tempestivo e próprio, recebo os presentes embargos.

Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

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.

De fato, constata-se a existência de omissão processual quanto a 

ausência de intimação do executado do cálculo individualizado 

apresentado pelo credor “de cujus” – Espolio de Renato Gilberto 

Nascimento colacionado às fls. 678/680, pois em despacho posterior a 

municipalidade foi instada a se manifestar dos documentos relativos aos 

valores complementares da liquidação de sentença, razão pela qual 

merece guarida a alegação do embargante, em face do cerceamento de 

defesa em razão da ausência de intimação para o contraditórios.

Dessa forma, revogo a decisão proferida à fls. 745, para sanar a omissão 

indicada, evitando-se nulidade nos atos processuais futuros e, via de 

consequência, determino a intimação do representante legal do executado 
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para querendo, impugnar e manifestar o que entender de direito do 

petitório e memorial de cálculo carreado às fls. 678/680, reabro o prazo de 

30 (trinta) dias, conforme disposto art. 535, caput, do CPC/2015.

 Com ou sem manifestação, decorrido o prazo assinalado, façam-me os 

autos incontinenti conclusos para nova deliberação.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

PROCEDENTES.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 808751 Nr: 15229-40.2013.811.0041

 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: LAURA CRISTINA DE SOUZA GARCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT

 Isto posto, julgo procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

ser acrescida de juros da caderneta de poupança a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo IPCA a partir desta data (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de 

Justiça).Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação (Súmula nº 326 

do Superior Tribunal de Justiça).Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 28 de setembro de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1001359 Nr: 24015-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

IDPDS, TECLEIA PACHECO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA 

- OAB:PROM DE JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, reconhecendo a perda de objeto e, pois, do 

interesse processual, a configurar a carência superveniente da ação, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, 

VI, do CPC.

Sem custas por ser beneficiário da justiça gratuita. Condeno a parte 

autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, observados os critérios 

contidos no art. 85, § 2º e § 4º, inciso III, do CPC. Suspendo a exigibilidade 

da obrigação, nos moldes previstos no art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se, após preclusas as vias recursais, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 905169 Nr: 33670-35.2014.811.0041

 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: LUCIANA MARQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DO SISTEMA 

SÓCIOEDUCATIVO/MT, SECRETARIO ADJUNTO DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO STRAPASSON - 

OAB:10.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar, apresentada 

por Luciana Marques Silva, em face do Superintendente do Sistema 

Sócioeducativo/MT e Secretário Adjunto de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Ante certidão de fl. 47 , decorreu o prazo da Impetrante se manifestar 

acerca do interesse no prosseguimento do feito.

Pois bem. Diante de tais fatos, devidamente intimada nos moldes do §1º do 

Art. 485, CPC.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso II do CPC.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 965485 Nr: 7154-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORACIO GLADISTONE LIMA PERIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 

487, I, do CPC.

Sem custas. Considerando a improcedência do pedido, condeno a autor 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC). Suspendo a 

exigibilidade da obrigação em face do Exequente, nos moldes previstos no 

art. 98, § 3º, do CPC.

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1053653 Nr: 48215-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROGERIO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13.541-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC, para determinar a implantação do 

auxílio-acidente em favor do autor, a partir do dia seguinte a data da 

cessação do benefício anteriormente concedido (30/09/2012), devendo as 

eventuais parcelas vencidas serem pagas com acréscimo de juros 

moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da 

caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.º 204 do STJ) e 

correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a 

data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Sem custas.
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Considerando a procedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, 

condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC).

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da Súmula n.º 490 do 

STJ. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 906543 Nr: 34608-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO 

- PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEL'ISOLA 

RAMOS FRANTZ - OAB:10625

 Vistos.

O estado de Mato Grosso, na contestação à reconvenção, suscita 

preliminar.

Diante disso, imperioso se faz intimar o reconvinte (réu), para se 

manifestar acerca da contestação e da preliminar, no prazo de 15 dias.

Após, cls para saneador ou julgamento antecipado, se for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 773278 Nr: 26415-94.2012.811.0041

 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): CARMINDO FRANCISCO FERREIRA, JOSÉ 

MÁXIMO FERREIRA NETO ME

 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: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576, CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - 

OAB:13309

 Vistos.

DESENTRANHE-SE o documento de fls. 199/211, juntando-os autos autos 

referidos, posto que indevidamente e erroneamente carreados a estes.

Posteriormente, manifestem-se as partes acerca da sentença proferida 

nos autos re Reintegração de Posse, juntada neste processo, por 

determinação judicial.

Após, ciência ao MP, facultando-lhe manifestação.

Cls.

 Intimação das Partes

 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 

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:

 Vistos.

HOOLOGO o pedido de desistência formulado, julgando extinto este feito, 

sem resolução de mérito.

Diante do princípio da eventualidade, arbitro honorários em favor do INSS 

no importe de 10% sobre o valor dado a causa.

Suspendo sua exigibilidade, diante da concessão do benefício da Justiça 

Gratuita a autora.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 813767 Nr: 20236-13.2013.811.0041

 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): MARIA GENECI CONTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR 

- OAB:15138

 Vistos.

Parafraseando a manifestação anterior do requerido, "chega a ser risível" 

a alegação do Estado de que não teria o valor de R$ 7.800,00 para solver 

os honorários periciais.

INDEFIRO, portanto, seu pedido de expedição de certidão de crédito ao 

expert, por falta de amparo legal.

Faculto-lhe o prazo de 15 dias para o competente depósito, alertando o 

ente estatal que é da sua obrigação tomar todas as providências 

necessárias para a realização da prova pericial, inclusive atinentes aos 

honorários periciais, onde, se não produzida, responderá pelas 

conseqüências de sua inércia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 816131 Nr: 22581-49.2013.811.0041

 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: ADEMILSON FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 55433 Nr: 11723-47.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, SANEMAT - COMPANHIA 

DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ELIAS BITTAR FILHO, RODRIGO 

ARAÚJO FERREIRA, CARLOS ALBERTO SANCHES, RICARDO TIMMERS 

DIAS, EDISON ROBERTO BARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA - OAB:5735, FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA - 

OAB:156389/SP, JOSE VITOR C. GARGAGLIONE (PROC.EST.) - 

OAB:3411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO VERNALHA 

GUIMARAES - OAB:OAB/PR 20738, LUCIANO VERNALHA GUIMARÃES 

- OAB:40919/PR, Luiz Fernando casagrande Pereira - OAB:22076/PR, 

LUIZ FERNANDO PEREIRA - OAB:22.076

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMETE PROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria 

judicial para a elaboração de novo memorial de cálculo, conforme disposto 

no v.acordão proferido em cotejo com os termos iniciais da verba 
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exequenda modulados nos parágrafos anteriores, atendendo aos 

consectários legais aplicáveis a espécie. Sem custas. Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 1 

de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 843603 Nr: 47495-80.2013.811.0041

 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: CARLINDA SEBASTIANA DOS SANTOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATI - 

OAB:5906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Sem delongas, concluo, pois, pela impossibilidade da cobrança de valores 

controversos nesta seara processual, devendo a satisfação pretendida 

pela autora ser requerida administrativamente ou proposta em ação 

própria de cobrança, ocasião em que a controvérsia poderá ser melhor 

esclarecida.Ao arremate, foi-lhe facultado por duas vezes sua 

manifestação acerca dos documentos colacionados pelo requerido, tendo 

o prazo se esgotado.Com essas considerações e por tudo mais que 

consta nos autos posto que não ocorreu ainda a citação válida do 

requerido, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 330, I, III do 

CPC, c/c o artigo 485, CPC, julgando extinto este feito, sem resolução de 

mérito.Isento de custas, posto que concedo os benefícios da justiça 

gratuita.Após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos 

encaminhados ao arquivo, com todas as baixas.P.R.I.Cuiabá-MT, 1 de 

outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 715566 Nr: 9610-03.2011.811.0041

 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: MARCIA LINO GONÇALVES, EUGENIO ROBERTO LIMA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 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: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL ( 

PROCURADOR MUNICÍPIO) - OAB:2.838

 Vistos.

Manifeste-se a sra perita acerca da insurgência levantada pela 

municipalidade acerca da sua proposta de honorários periciais.

Após, cls para decisão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028554-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA (ADVOGADO(A))

RODOLFO TERRABUIO MOREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

JOSE EUDES SANTOS MALHADO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1028554-89.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: RODOLFO TERRABUIO 

MOREIRA IMPETRADO: JOSE EUDES SANTOS MALHADO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT Vistos e etc. Rodolfo Terrabuio Moreira impetrou 

Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra suposto ato arbitrário e 

ilegal praticado pelo Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso – DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que 

autorize o licenciamento do veículo, quanto ao exercício de 2018, sem a 

exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas. Alega que é 

proprietário do veículo marca/modelo VW/GOLF, ano/modelo 2012/2012, 

placas NPL-5933, renavam nº 00462040941 que ao tentar emitir o CRLV 

(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento 

da existência de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, 

consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de 

porte obrigatório para o tráfego regular. Relata, ainda, que está 

impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a autoridade coatora esta 

vinculando o ato de tal procedimento administrativo com os pagamentos 

das multas existentes. Entretanto, informa que em nenhum momento 

recebeu qualquer notificação dos autos de infrações de trânsito aplicada 

pela autoridade coatora. Diante do que expôs, requer em sede liminar a 

concessão da ordem mandamental para determinar a autoridade coatora a 

proceder com o licenciamento anual de seu veículo, sem o pagamento 

prévio das multas pré-existentes. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, recebo a emenda da inicial. O artigo 7º, III da 

Lei 12.016/09, preceitua que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, 

verifico estar presente o fundamento relevante para o acolhimento da 

liminar, pois, segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a 

prévia notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando que a autoridade coatora realize o licenciamento 

do veículo marca/modelo VW/GOLF, ano/modelo 2012/2012, placas 

NPL-5933, cor predominante BRANCA, renavam nº 00462040941, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se as autoridades coatoras para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 1º de outubro 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025258-59.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITAS PÚBLICAS (IMPETRANTE)

Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Incentivos Fiscais e Regimes 

Especiais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (IMPETRADO)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS (ADVOGADO(A))

MONIQUE FACCIN VILELA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1025258-59.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

RECEITAS PÚBLICAS, GERENTE DE APOIO À FISCALIZAÇÃO SOBRE 

INCENTIVOS FISCAIS E REGIMES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA DE MATO GROSSO IMPETRADO: J. A. F. FERREIRA 

ALIMENTOS EIRELI Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

Preventivo impetrado por J.A.F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI objetivando 

a concessão de liminar “no sentido específico de suspender a cobrança 

da contrapartida financeira destinada FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio 

Fiscal no período compreendido entre 1º de julho de 2018 e 31 de 

dezembro de 2018, com fundamento no artigo 151, inciso V, do Código 

Tributário Nacional, impedindo as autoridades coatoras de suspenderem 

ou extinguirem o incentivo fiscal em razão da ausência de recolhimento da 

exação fiscal em apreço”. A impetrante relata que está enquadrada no 

PRODEIC, fazendo jus a benefícios fiscais, sendo que o Estado de Mato 

Grosso, ao editar a Lei 10.709/2018, criou, na realidade, novo imposto, 

sem obedecer os princípios da anterioridade e da nonagesimidade. 

Argumenta que embora a legislação trate a nova obrigação como 

contrapartida, trata-se de imposto nos moldes insculpidos pelo artigo 3º do 

CTN, devendo, portanto, ser promovida a suspensão da sua cobrança no 

ano em curso. A petição inicial veio instruída com documentos. Determinei 

a intimação da autoridade coatora para prestar informações no prazo 

legal. As informações prestadas encontram-se no Id. 15207870. É o que 

tinha a relatar. Fundamento e decido. O mandado de segurança é remédio 

constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º 

da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. É cediço, nos termos 

do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida 

liminar, é imprescindível a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). No caso “sub judice”, denota-se 

que o ponto fulcral do pedido liminar tem por fundamento maior a alegação 

de que a Lei 10.709/2018 criou novo imposto, não sendo obedecido o 

princípio da anterioridade e da nonagesimidade. Ao analisar a questão 

apresentada, não vislumbro, nesse primeiro momento, motivos para 

acolher o pleito liminar. O artigo 3º do Código Tributário Nacional define 

Tributo: “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 

cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 

instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada.” Pela definição, diferentemente do ponderado pela impetrante, 

não visualizo a natureza compulsória, uma vez que decorrente de um 

benefício fiscal concedido a impetrante que, pelo que se vislumbra, não 

ocorrerá caso a impetrante opte por deixar de participar do benefício 

fiscal. A impetrante levanta a tese que essa contrapartida é um imposto. 

Saliento que os impostos decorrem de atividade desvinculada de atividade 

estatal, o que não ocorre no caso em questão. Eis os ensinamentos de 

Kiyoshi Harada sobre o tema: “Impostos (art. 145, I, da CF) são exações 

desvinculadas de qualquer atuação estatal, decretadas exclusivamente 

em função do jus imperii do Estado. Seu fato gerador é sempre uma 

situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 

contribuinte.” (Direito Financeiro e Tributário, 25ª ed., Atlas, p. 339). A 

legislação criou uma nova contrapartida ao benefício do PRODEIC que, em 

tese, pode vir a ser questionada, mas não se pode reconhecer a natureza 

de Tributo a mesma. Assim, a liminar pretendida não se mostra viável, uma 

vez que não reconheço, prima facie, a natureza de Tributo da 

contrapartida criada pela Lei 10.709/2018. De todo o exposto, INDEFIRO A 

LIMINAR pretendida pela impetrante. Não há necessidade de ser cumprido 

o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009, uma vez que já existe 

manifestação do Estado de Mato Grosso nos autos. 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). 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 1º de outubro de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029459-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL (ADVOGADO(A))

CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (IMPETRANTE)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI (ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - GPAT/SUNOR/SEFAZ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1029459-94.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CD-MAX INDUSTRIA E 

COMERCIO DE TINTAS LTDA IMPETRADO: GERENTE DA GERÊNCIA DE 

CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E 

TRIBUTÁRIO - GPAT/SUNOR/SEFAZ Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por CD-MAX INDUSTRIA E 

COMERCIO DE TINTAS LTDA em face de ato supostamente ilegal praticado 

pelo GERENTE DA GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

TRIBUTÁRIOS DA SEFAZ/MT. A impetrante aduz, em síntese, que a 

autoridade apontada como coatora não recebeu o recurso administrativo 

nº 54993210/2018 que visa a revisão do lançamento do crédito tributário 

decorrente do DAR nº 999/09.080.819-03 e, consequentemente, a 

suspensão da sua exigibilidade. Assevera que houve violação ao duplo 

grau de jurisdição, porquanto não admitido o recurso voluntário interposto, 

razão pela qual pugna pela concessão de liminar para determinar a análise 

do Recurso Voluntário 54993210/2018 e, por conseguinte, a suspensão 

da exigibilidade do respectivo crédito tributário. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, acolho a emenda à inicial de ID nº 15315697 que 

elucidou os pedidos formulados na inicial. Para o deferimento de liminar em 

mandado de segurança, a legislação de regência impõe a demonstração 

da coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser 

reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora.” 

Conforme relatado, o presente writ visa que seja determinado o 

processamento do Recurso Voluntário formalizado sob o nº. 

54993210/2018, mediante o afastamento da regra limitativa imposta pelo 

valor de alçada (art. 1.031, §1º, I, RICMS/MT), bem como para que seja 

suspensa a exigibilidade do crédito questionado naqueles autos. Pois bem. 

No tocante a limitação imposta pelo art. 1.031, §1º, inciso I do RICMS/MT, o 

qual obsta a apresentação de recurso no âmbito administrativo, vinculada 

unicamente ao valor de créditos tributários inferiores a 2500 UPF/MT, por 

certo viola preceitos constitucionais, tais como o do devido processo legal, 

da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau, da razoabilidade e da 

igualdade, de modo que o simples valor do crédito não pode servir de 

parâmetro para impedir o manejo do respectivo recurso pelo contribuinte. 

Registra-se que o artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal assegura 

aos litigantes, tanto no processo judicial quanto no administrativo, o 

contraditório e a ampla defesa, bem como os recursos a ela inerentes. 

Nesse sentido, a matéria em apreço, embora sob a ótica de dispositivo 

infralegal diverso, qual seja, art.570-E, §1º, inciso I, do RICMS/MT, já se 

encontra pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, inclusive tendo o Tribunal Pleno já analisado e declarado a 

inconstitucionalidade incidenter tantum do aludido artigo quando do 

julgamento do Mandado de Segurança nº. 41160/2009, que a exemplo do 

questionado art. 1.031, §1º, inciso I do atual RICMS/MT, também obstava a 

apreciação de recurso administrativo voluntário pelo chamado “valor de 

alçada”. Veja-se: “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO 
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ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART.570-E, § 1º, I, DO 

REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO DECRETO 

ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE 

RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPFMT OU R$155.037,39 – 

VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, 

DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE 

ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E 

DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – 

SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] 2. Ocorre que a faceta utilizada no 

art.570-E, §1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria 

Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre 

valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$155.037,40 (cento e 

cinqüenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos). 3. Não se 

está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, 

obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, 

havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o 

simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o 

manejo pontual do recurso pelo contribuinte. 4. Como o caput do art. 570-E 

do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das 

decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu 

pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra 

berço nesta legislação infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em 

procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do 

direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto 

inciso XXXIV (direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 

5º da CF/88. 6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração 

remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é 

do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões 

hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio 

da revisibilidade administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora 

parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores 

com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do 

contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o 

postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, 

simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para 

arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de 

discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua 

cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a 

inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1º do art.570-E do 

Regulamento do ICMS, inserida pelo art.1º, VII, do Decreto Estadual nº 

1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, 

se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões 

administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT.” (MS 

41160/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, 

Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010) (destaquei) Por 

conseguinte, uma vez sendo processado o Recurso Voluntário 

apresentado pela impetrante e perante o Conselho de Contribuintes, a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário nele questionado é medida 

natural e automática, tendo por base o art. 151, inc. III, do CTN, estando 

também em consonância com o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Outrossim, no presente caso não se 

verifica o periculum in mora inverso, uma vez que a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário não importa, necessariamente, em 

desconstituição do crédito tributário questionado, eis que possui natureza 

temporária, não implicando em prejuízos ao ente público. Isto posto, 

DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar o recebimento e 

processamento do Recurso Voluntário interposto sob o nº. 

54993210/2018, até o julgamento da demanda. Notifique-se a autoridade 

coatora para que preste informações em 10 (dez) dias. Dê-se ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito 

público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem 

documentos, para, querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer 

ministerial. Cuiabá, 1 de outubro de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031615-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOISE MARIA VIEGAS DORILEO (IMPETRANTE)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1031615-55.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por LOISE MARIA VIEGAS 

DORILEO em face de ato indigitado coator da lavra do GOVERNADOR DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão dos efeitos do Ato nº 27.147/2018, publicado no 

DOE/MT nº 27323 de 15.08.2018, mantendo a Impetrante no cargo que 

exerce, ao menos até o julgamento dos aclaratórios ou demais recursos 

subsequentes. Em síntese, é o que merece registro. De acordo com o art. 

96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2004), compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça julgar originalmente Mandado de 

Segurança e Habeas Data contra atos do Governador do Estado, da Mesa 

da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de 

Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, determino com a máxima urgência a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a 

presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 26 de setembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024249-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE BRITO (IMPETRANTE)

JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente da MTPREV (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência .

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012491-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART (ADVOGADO(A))

INSTITUTO J. AUGUSTO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SES-MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência .

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008830-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAULA DE SOUZA VIDRAGO (IMPETRANTE)

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência .

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1024697-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA BONIFACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCELO DE ALMEIDA FREITAS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro 

Político Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022824-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERREIRA DE AQUINO (IMPETRANTE)

DIEGO MAUES COSTA RIBEIRO (IMPETRANTE)

JESSICA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

JOSE CORREIA DE OLIVEIRA NETO (IMPETRANTE)

JESICA RUIZ SILVA (IMPETRANTE)

MATEUS FRANCA DE SOUZA (IMPETRANTE)

PAULLINELI FRAGA MARTINS (IMPETRANTE)

JURANDIR DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

MARIA LUIZA GROFF (IMPETRANTE)

SELMA BARBOSA DE SOUZA (IMPETRANTE)

SINTHIA LARGES BEZERRA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

REGIANA MARIA RODRIGUES PEREIRA (IMPETRANTE)

ROSANGELA RODRIGUES (IMPETRANTE)

VALDECIR DA COSTA LAGE (IMPETRANTE)

TALITA MARIA ROCHA KUFFEL (IMPETRANTE)

WILLER DA CRUZ ZAGHETTO (IMPETRANTE)

WILTON SOUZA DE ARRUDA (IMPETRANTE)

CASSIA LOPES LELLIS (IMPETRANTE)

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência .

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1032238-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL (PJE 4) PROCESSO Nº 

1032238-22.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial contra a Fazenda Pública, porquanto 

figura no polo passivo o Estado de Mato Grosso, e, desta feita, deve se 

dar com base no art. 910 do CPC/2015. Assim, nos termos do artigo retro, 

cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos à execução no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo embargos, expeça-se o 

ofício-precatório, nos termos do art. 910, § I, do NCPC/2015. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005120-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

ADAO JOSE DE CAMPOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência .

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026815-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. MAGRI BARRADAS - ME (IMPETRANTE)

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MOLERA PRODUCAO DE FILMES LTDA - ME (LITISCONSORTES)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência .

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028573-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. D. R. C. (IMPETRANTE)

ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007431-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAMARIA FERNANDES (IMPETRANTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011476-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA APARECIDA VEXEL FONTES (IMPETRANTE)

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ronaldo Taveira (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1004940-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

CACILDA ZOMER (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012632-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO (ADVOGADO(A))

ALECRIN DEPOSITO DE MADEIRAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SENHOR GERENTE DA GERÊNCIA ESP DE FISCALIZAÇÃO DE ME E 

EPP, DA SUPERITENDENCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA 

ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIADE ESTADO DE 

FAZENDA - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1013755-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS OPTOMETRISTAS,TECNICOS EM OTICAS, 

CONTATOLOGOS,SURFASSAGISTAS, MONTADOR DE OCULOS E 

COLABORADORES DE OTICAS E LABORATARIOS OTICOS EM 

(IMPETRANTE)

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO TITULAR DA DECON-DELEGACIA ESPECIALIZADA CRIME 

CONTRA ECONOMIA POPULAR (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014452-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

CICERO DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO ELETRONICO - GCAD 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031801-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA SANTA DA SILVA MARTINS (IMPETRANTE)

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL (ADVOGADO(A))

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIAL DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE 

CUIABA (IMPETRADO)

PREFEITURA DE CUIABA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032263-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO DA SILVA FORTUNATI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DIRETOR DO DETRAN-MT - Thiago França (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para tomar CIÊNCIA da decisão abaixo transcrita e para 

RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. Decisão: ISTO POSTO, e com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo L200, marca Mitsubishi, placa NPH9092, RENAVAN 

00994568592 ano/modelo 2014/2014, sem a exigência do pagamento 

prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de 

representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas 

ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026752-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYDSON MAGNO ANDRADE DA COSTA (AUTOR(A))

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (RÉU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1026752-56.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Trata-se de Ação de Usucapião 

Extraordinária movida por GLAYDSON MAGNO ANDRADE DA COSTA em 

desfavor da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

– MT FOMENTO, objetivando seja declarada a prescrição aquisitiva de 

domínio do imóvel sito ao “Lote 17, Quadra 27, setor 04, do conjunto 

habitacional do CPA III”, com área de 250,00 m² (duzentos e cinquenta 

metros quadrados), registrado no Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Cuiabá – MT, sob a matrícula n. 12.096, às fls. 182 do livro n. 2-AO, de 

23/01/1985, ordenando a expedição do competente mandado ao Registro 

de Imóveis desta Comarca, a fim de que transcreva em definitivo a 

sentença em nome da autora. Pugna pelo deferimento da Justiça Gratuita. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento. Decido. In casu, verifico que se aplica a 

conciliação e/ou mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015 

c/c Provimento n. 09/2016-CM/TJMT. Dessa forma, determino a remessa 

dos autos à Central de Conciliação e Mediação deste Fórum da Capital, 

para que se inclua em pauta o presente processo. Intimem-se as partes, 

inclusive, os confinantes arrolados na inicial (ID: 14826138). No mais, 

defiro a Justiça Gratuita, em virtude dos documentos juntados aos autos 

(ID. 14826530). Cumpra-se. Cuiabá, 25 de setembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031562-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PEDRO CESAR DE OLIVEIRA FILHO (IMPETRANTE)

ROMULO BEZERRA PEGORARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO - CMM 

SEDUC/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para tomar CIÊNCIA da decisão proferida nestes autos, cujo 

dispositivo segue abaixo transcrito, e para RECOLHER, por meio de 

emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, o valor referente às despesas do Sr. Oficial de 

Justiça em diligência. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao Ministério Público. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032515-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO BERNARDINO SIMONETTI (IMPETRANTE)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

CORREGEDOR GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (IMPETRADO)

DIRETOR DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DA ACADEMIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

DELEGADO PJC DIRETOR METROPOLITANO (IMPETRADO)

DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA CIVIL (IMPETRADO)

DIRETOR DO INTERIOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DE EXECUÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valore 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 340565 Nr: 11007-05.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA BELCHIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA PERINI BRASIL DE 

PAULA DURIGAN - OAB:10.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA - PROCURADORA FEDERAL DO INSS - OAB:

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a medida 

antecipatória anteriormente deferida, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 

1.060/50.Intimem-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 400277 Nr: 33394-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAGUARY FELIPE CAMARÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS- 

PROCURADORA FEDERAL - PF/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o valor depositado pelo INSS foi 

transferido para a conta de precatórios, conforme se verifica nos 

comprovantes de fls,134/134-v, sendo que nestes autos não há valor 

vinculado, conforme se verifica em extrato de fl.177.

Oficie-se a central de precatórios para que informe a respeito, no prazo 

de 05 dias.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 221110 Nr: 29321-04.2005.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CÉLIO GARCIA - OAB:2.809 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 EMBARGOS À EXECUÇÃO

CÓDIGO: 221110

Vistos, etc.

Foi determinada a retificação da capa dos autos, para constar como 

exequente a empresa BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., contudo, 

por algum equívoco, a Secretaria fez nova autuação com o nome 

BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Diante disso, para se evitar qualquer erro na expedição do Precatório, em 

razão de escrita equivocada do nome da parte, determino seja feita nova 

retificação, para constar o nome correto da empresa, que é BETUNEL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.

Ademais, imperioso assinalar que o adesivo da autuação deve estar 

devidamente colado na capa dos autos, e não solto, como atualmente 

está, sob pena de ser extraviado.

Por fim, expeça-se o Precatório.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 26930 Nr: 10421-46.2000.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CÉLIO GARCIA - 

OAB:2.809 - MT
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 EMBARGOS À EXECUÇÃO

CÓDIGO: 26930

Vistos, etc.

Foi determinada a retificação da capa dos autos, para constar como 

exequente a empresa BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., contudo, 

por algum equívoco, a Secretaria fez nova autuação com o nome 

BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Diante disso, para se evitar qualquer erro na expedição do Precatório, em 

razão de escrita equivocada do nome da parte, determino seja feita nova 

retificação, para constar o nome correto da empresa, que é BETUNEL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.

Ademais, imperioso assinalar que o adesivo da autuação deve estar 

devidamente colado na capa dos autos, sob pena de ser extraviado.

Por fim, acolho os pedidos constantes dos itens “d” e “e” da fl. 148, 

referentes à compensação, haja vista que essa modalidade de 

adimplemento de débitos fiscais é incabível no caso em comento, onde 

ocorreu cessão de crédito.

No mais, expeça-se o Precatório e a RPV, se for o caso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 772993 Nr: 26123-12.2012.811.0041

 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): REAL IMÓVEIS E TURISMO LTDA, AGNALDO 

CÉSAR MODENEZ SOUZA, GISLAINE DE FREITAS SOUZA, GONÇALO 

MARQUES DA SILVA FILHO

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. - OAB:, VIVIANE APARECIDA SEIDL - 

OAB:3996/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CÓDIGO: 772993

Vistos, etc.

A respeito dos embargos de declaração opostos às fls. 194/205, ouça-se 

o Estado e o requerido Gonçalo Marques da Silva Filho, em 10 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 362565 Nr: 32557-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGINIA DOS ANJOS WALDHELM, MARIA WALDHELM 

NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA (AMBITO MUNICIPAL CUIABÁ), GESTOR DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (AMBITO ESTADUAL), HOSPITAL 

SANTA ROSA, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5638/MT, LUCIANA ZAMPORONI BRANCO - OAB:2062/RO, 

RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, Elaine Cristina Ferreira Sanches - OAB:7863/MT, 

JULIANO OJEDA KIHARA - OAB:7.849/MT, KLEYSER KELLER AURESCO 

- OAB:11521, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:PROC DO 

ESTADO

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada 

tempestivamente pela parte requerida. Que intimo a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 60326 Nr: 4233-76.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIBELINA DE OLIVEIRA SANTOS, ARINDA OURIVES 

CORREA DA COSTA, ALFREDO JORGE GATTAS ORRO, MARIA HELOISA 

DE MIRANDA, MARIA TEREZA NINCE MOTTA, ZARA MARTINS SILVEIRA, 

ROSA DE BARROS COSTA, ZARIFE KELIL JAUDY, JURACY PEDROSO DE 

BARROS CAMPOS, EDMUNDO SANTANA, LOURDES DE GUSMÃO E 

SILVA, DEJANIRA MARIA DE DEUS FONTES, CELIA BARRETO DE 

ARAÚJO, LOURDES KALIX FERRO, LYSETTE MARIA PINHEIRO ESPÓSITO, 

NILZA EHRET MAGALHÃES, IRACEMA ARRUDA OLIVEIRA, JURACY 

PEDROSO DE BARROS CAMPOS, INVENTARIANTE - BENEDITA 

TEREZINHA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:1.334/MT, MÁRCIA ADELHEID NANI - OAB:6657/MT, OSEIAS LUIZ 

FERREIRA - OAB:12.860/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Fica o(a) Advogado(a) Tomas Aquino Silveira Boaventura, OAB/MT 3565, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710626 Nr: 3601-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 32488 Nr: 12601-98.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER 

LEGISLATIVO, BENEDITO CÉSAR CORREA CARVALHO, AGENOR 

JÁCOMO CLIVATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - 

OAB:5262/MT, FRANK ANTONIO DA SILVA - OAB:12.372/MT, MÁRCIA 

ADELHEID NANI - OAB:6657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO GONÇALO DE 

OLIVEIRA - OAB:PROC. LEGISLATI, ANA LÍDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3654, JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. 

ESTADO) - OAB:

 Vistos.

 Determino a Secretaria Unificada da Fazenda que desentranhe as 

petições de fls. 10.966/11.018 e de fls. 11.019/11.147.

Posteriormente proceda com a autuação de cada uma dessas petições e 

cada uma delas corra em autos apartados.

 Cumpra-se.
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Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 187179 Nr: 34832-17.2004.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA MARTINS ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:641/MT

 EMBARGOS À EXECUÇÃO

CÓDIGO: 187179

Vistos, etc.

Aguarde-se em cartório o julgamento do Agravo de Instrumento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032515-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO BERNARDINO SIMONETTI (IMPETRANTE)

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

CORREGEDOR GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (IMPETRADO)

DIRETOR DE ATIVIDADES ESPECIAIS DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DA ACADEMIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

DELEGADO PJC DIRETOR METROPOLITANO (IMPETRADO)

DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA CIVIL (IMPETRADO)

DIRETOR DO INTERIOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DE EXECUÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1032515-38.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por CARLOS AUGUSTO 

BERNARDINO SIMONETTI contra ato indigitado coator de lavra do 

DELEGADO GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, DELEGADO GERAL 

ADJUNTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, CORREGEDOR GERAL DE 

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL e dos DIRETORES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL 

(Wladimir Fransosi, Anderson Clayton da Cruz Veiga, Carlos Fernando da 

Cunha Costa, Rogério Atílio Modelli, Mário Dermeval Aravechia de Resende 

e Juliano Silva de Carvalho), todos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado às 

autoridades tidas por coatoras que procedam com a remoção do 

Impetrante para a região metropolitana de Cuiabá/MT. Aduz, em síntese, 

que é investigador de polícia civil, atualmente lotado em VERA- MT, tendo 

tomado posse no cargo em 26.01.2015, sendo que desde meados de 

novembro de 2017 vem tentando obter a sua remoção para a região 

metropolitana de Cuiabá, tendo em vista que sua mãe, a Sr.ª Maria José 

Dantas Bernardino, encontra-se em tratamento de saúde em razão de 

Asma (Cid 10 J 45.8), Embolia Pulmonar (Cid 10 I 26) e Insuficiência 

respiratória Crônica (Cid 10 J 96.1). Relata que não tem condições de 

acompanhar o tratamento de saúde de sua mãe, uma vez que o município 

de Vera/MT, onde está atualmente lotado, fica a uma distância de mais ou 

menos 500 km da comarca de Cuiabá, onde sua genitora realiza seus 

tratamentos de saúde, bem como reside juntamente com seu pai, também 

idoso. Assevera que é a única pessoa da família que pode auxiliar sua 

mãe, já que seu único irmão reside nos Estados Unidos, bem como os 

demais parentes da família são todos do Estado do Paraná. Conta que 

todos pedidos anteriormente formulados foram indeferidos, sob o 

argumento de que “a remoção do servidor é contrária ao interesse público, 

uma vez que no município de Vera há necessidade de repor o quadro de 

servidores”, com fundamento no art. 157 da Lei Complementar nº 

407/2010. Pontua que tal conduta evidencia o tratamento não isonômico 

dispensado aos investigadores de polícia, pois o argumento que é válido 

para negar a remoção de um peticionante, não é capaz de obstar a 

remoção de outro servidor. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos 

da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a 

disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinado às autoridades 

tidas por coatoras que procedam com a remoção do Impetrante para a 

região metropolitana de Cuiabá/MT. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

15612411 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. 

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da 

existência do fumus boni juris, uma vez que o Impetrante não demonstrou 

de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela 

autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos 

capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente 

público. Ademais, ao que me afigura neste limiar, a decisão administrativa 

proferida pela autoridade tida por coatora não padece de quaisquer vícios, 

estando ela devidamente fundamentada e motivada. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifiquem-se pessoalmente as autoridades tidas por coatoras, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, 

na oportunidade, intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o presente 

como mandado. Cuiabá, 01 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006359-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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Outros Interessados:

ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA PROCESSO N°: 1006359-47.2017.8.11.0041 (PJE 3). 

Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente ao ID n°. 

13937706, em que requer a intervenção deste Juízo com vista a serem 

determinadas providências a fim de garantir a efetividade do provimento 

antecipatório, referente o fornecimento do medicamento denominado 

“REVOLADE 25MG (ELTROMBOPAG 25MG)”, nos termos da prescrição 

fornecida pelo médico especialista, a fim de garantir a continuidade do 

tratamento dos autores. Primeiramente, determino a intimação pessoal do 

Senhor Secretário Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário 

Adjunto, ou quem estiver respondendo pelo cargo, para que, 

imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel cumprimento da 

decisão. O cumprimento da decisão deverá ser provado mediante a 

instrução de documentos, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a 

contar da intimação. Intime-se também a PGE. Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me cls. os autos para apreciação do que couber. 

Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL PLANTONISTA, servindo 

a presente decisão como mandado. Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011501-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO OLIVEIRA SIMIONI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO n°: 1011501-32.2017.8.11.0041. 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de medida liminar impetrado por MARCO AURÉLIO OLIVEIRA 

SIMIONI contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR GERAL DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN/MT, todos 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja determinado à autoridade coatora que proceda com 

troca da placa do veículo do Impetrante, tendo em vista a suspeita de 

existência de um veículo clone que está trafegando pelas estradas 

estaduais e federais do país cometendo infrações de trânsito. Ao ID n°. 

9477252, o impetrante atravessa petição requerendo a desistência e 

consequente extinção do feito. É o necessário relato. Fundamento. Decido. 

Verifica-se nos autos que o impetrante manifestou, requerendo a 

desistência do presente mandamus. Desta feita, HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência formulado pelo impetrante, para que 

surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do 

Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sem interesse 

recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e 

arquive-se. Cuiabá, 01 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009528-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE MARIA BERGAMASCHI (IMPETRANTE)

FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1009528-42.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por DIRCE MARIA BERGAMASCHI contra ato indigitado coator da 

lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo NISSAN MARCH 16SV FLEK ANO/MOD 2012/2013, 

PLACA OBI 9791, RENAVAM 00506791807, CHASSI 3N1CK3CD7DL22605, 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização. Afirma que as multas foram constituídas de 

forma irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, 

ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da 

autoridade coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio 

pagamento das infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida 

ordem para que a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu 

veículo, independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. 

Junta documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID 

n°. 5842406. Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações 

no prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 
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para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça do Paraná a competência para verificar a irregularidade 

na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da 

legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das 

multas aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido 

perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO 

PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE 

ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS 

ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE 

PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do 

pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de 

competência da Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada 

por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo 

com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 

24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede o mandado fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

marca NISSAN MARCH 16SV FLEK ANO/MOD 2012/2013, PLACA OBI 

9791, RENAVAM 00506791807, CHASSI 3N1CK3CD7DL22605, sem o 

prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 

autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de 

infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi 

duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 
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voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1027611-09.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por CLOVIS DE CAMPOS, com supedâneo na Lei n. 12.016/09 e 

artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por ilegal do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo VW/GOL, ANO 2005, PLACA KAT5928, 

RENAVAN 00862230632, CHASSI 9BWCA05X05T202719 sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Afirma que as multas foram constituídas de forma 

irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que 

esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade 

coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que 

a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, 

independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta 

documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 

9887985. Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no 

prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 
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DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca VW/GOL, ANO 2005, PLACA KAT5928, RENAVAN 

00862230632, CHASSI 9BWCA05X05T202719, sem o prévio pagamento 

de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, 

reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e 

municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo 

ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1028778-61.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por LUIZ GONÇALO DA SILVA contra ato indigitado coator da 

lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo VOYAGE 1.6, ano de fabricação e modelo 2009, cor 

PRETO, placa NJU 2548 e FOX 1.6 PRIME, ano de fabricação 2012 e 

modelo 2013, cor PRATA, placa OBB 8161, sem a exigência de vinculação 

e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma 

que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 9893054. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 
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lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça do Paraná a competência para verificar a irregularidade 

na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da 

legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das 

multas aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido 

perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO 

PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE 

ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS 

ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE 

PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do 

pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de 

competência da Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada 

por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo 

com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 

24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede o mandado fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

marca VOYAGE 1.6, ano de fabricação e modelo 2009, cor PRETO, placa 

NJU 2548 e FOX 1.6 PRIME, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor 

PRATA, placa OBB 8161, sem o prévio pagamento de infrações existentes 

no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer 

insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, 

dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas 

do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032333-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1032333-86.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por MARCELINO CARLOS DOS SANTOS em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de 

Saúde) e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Gestor Pleno do Sistema Único de 

Saúde Municipal), ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de ser 

determinado aos Requeridos que cumpram com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente a realização do 

procedimento cirúrgico denominado “Cirurgia de Embolização de 

Aneurisma Cerebral”, ou outro procedimento igualmente eficaz, incluindo 

eventual suporte a Unidade de Terapia Intensiva – UTI, e, ainda, que 

assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a 

saúde e a vida do demandante, conforme prescrição de médico 

especialista (ID nº 10339829). Aduz, em apertada síntese, que está 

acometido de Aneurisma Cerebral Gigante na Artéria Vertebral Esquerda, 

necessitando se submeter urgentemente ao procedimento médico acima 

mencionado, sob pena de vir a óbito precocemente. Pontua que solicitou a 

realização do procedimento cirúrgico mencionado junto à Central de 

Regulação de Urgência e Emergência, todavia, até o presente momento 

não houve a autorização para realização do procedimento, não obstante 

tenha informado a gravidade da enfermidade. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente, bem como pugna pela concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Deu à causa o valor de R$ 165.548,51 

(cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e 

cinquenta e um centavos). Remetido os autos para o Núcleo de Apoio 

Técnico – NAT (ID nº 10343422), o qual emitiu parecer (ID nº 10380166), o 

qual confirma a patologia que acomete o Autor e informa acerca da 

recomendação da cirurgia objeto da presente demanda.. Provimento 

antecipatório deferido ao ID n°. 10399400. Citado, o Estado de Mato 

Grosso apresentou sua contestação no ID n°. 10572681, pugnando pela 

improcedência da demanda. Ao ID n°. 11269089, contestação do Município 

de Cuiabá, pugnando pela improcedência da demanda. Ao ID n°. 11083542 

e 11686043, impugnação às contestações, na qual a parte autora 

rechaçou as alegações dos Entes Públicos e ratificou a inicial em todos os 

seus termos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, consigno que pelo simples fato de a fazenda pública 

participar nos autos não configurar, por sí só, hipótese de intervenção do 

Ministério Público (art. 178, parágrafo único do NCPC), e consoante as 

inúmeras manifestações dos promotores de justiça atuantes nesta Vara 

nesse sentido, dispenso o mister do MP. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise. PRELIMINARES. Da Ausência de Interesse processual. O 

Requerido argumenta que o Requerente invocou direito social em caráter 

individual, contudo, diferentemente do alegado pelo Ente Público, entendo 

que quando a Administração pública se omite em garantir direito 

constitucionalmente assegurados, nasce o direito dos ofendidos em ver a 

pretensão legalmente prevista devidamente efetivada, o que não ocorreu. 

Desta feita, o requerente ao valer-se da presente demanda, objetivou 

assegurar a efetividade do direito a saúde em seu favor em razão da 

omissão do Estado em cumprir com suas obrigações. Portanto, deixo de 

acolher referida preliminar. Ilegitimidade passiva O Requerido Município de 

Cuiabá alegou a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de 

que é responsável pela área denominada Atenção Básica de Baixa 

complexidade. Entretanto, entendo que razão não assiste ao requerido, 

uma vez que, o Sistema Único de Saúde, torna a responsabilidade linear, 

alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de 

sorte que qualquer um desses entes tem a reponsabilidade de garantir o 

acesso à saúde do cidadão. Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de 

Justiça é claro ao estabelecer a solidariedade, como se vê do aresto em 

destaque: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. 1. 

Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de 

instrumento. 2. O acórdão a quo determinou à União fornecer ao recorrido 

o medicamento postulado, tendo em vista a sua legitimidade para figurar no 

pólo passivo da ação. 3. A CF/1988 erige a saúde como um direito de 

todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação 

do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o 

acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em 

especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e 

Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo 

passivo da demanda. 4. Agravo regimental não-provido. (AgRg no Ag 

858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

26.06.2007, DJ 30.08.2007 p. 219). Desta feita, rejeito a preliminar. 

MÉRITO. Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido 

expresso de antecipação dos efeitos da tutela específica, na qual o 

Requerente objetiva que seja determinado aos Requeridos que cumpram 

com a sua obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente a 

realização do procedimento cirúrgico denominado “Cirurgia de Embolização 

de Aneurisma Cerebral”, ou outro procedimento igualmente eficaz, 

incluindo eventual suporte a Unidade de Terapia Intensiva – UTI, e, ainda, 

que assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a 

saúde e a vida do demandante, conforme prescrição de médico 

especialista (ID nº 10339829). O direito à saúde se qualifica como garantia 

fundamental que assiste à todas as pessoas, porquanto representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida. Nessa toada, 

compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público 

subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a 

garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da 

Constituição Federal de 1988. Com efeito, não se mostra razoável 

desconsiderar os princípios constitucionais elencados nos artigos 6º, o 

qual trata do chamado “Pisos Vitais Mínimos”, e 196, ambos da 

Constituição Federal, que impõe ao Poder Público (Executivo) a obrigação 

de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades 

imprescindíveis para saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às 

pessoas carentes, adequado tratamento médico, bem como a realização 

de exames imprescindíveis à saúde do paciente e dos procedimentos 

necessários ao seu tratamento. Tem-se, ademais, como principio matriz de 

todos os direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da 

pessoa humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos 

fundamentos da República, o qual visa salvaguardar a proteção dos 

direitos humanos segundo os ditames da justiça social, graças à formação 

de uma consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos 

direitos de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir 

as desigualdades. Ademais, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de 

saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser 

humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover 

o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de 

Moraes em sua grandiosa obra, onde dispõe acerca do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, in verbis: “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 8718869), sendo o mesmo emitido pela médica 

especialista em Neurocirurgia, Dr. Atila Monteiro Borges – CRM/MT nº 

2063, não sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o 

Autor, tampouco da urgência da realização do tratamento, motivo mais do 

que suficiente para justificar a dispensa de prévia autorização 

orçamentária e até de procedimento licitatório, de modo que não pode o 

Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um 

doente, interferindo em um diagnóstico que é essencialmente técnico. 

Assim, em obediência aos princípios constitucionais acima mencionados, 

cumpre ao Estado assegurar ao paciente o tratamento necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. Nesse sentido, a remansosa e pacífica 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 
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manifestado, como ora se transcreve: “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE 

REFERÊNCIA COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA 

— ÓBITO DA PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO — NÃO CONFIGURADO — DEVER 

CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM PROMOVER O TRATAMENTO — 

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — 

HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - 

PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, 

CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — SÚMULA 421 DO STJ. — APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O falecimento do autor é fato incapaz de, 

por si só, indicar a perda superveniente do interesse de agir, porquanto 

tendo ele recebido integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural 

em sede antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as 

normas ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que para fazer valer o Estado Democrático de Direito, em 

cotejo dos direitos debatidos nestes autos, entre o interesse patrimonial do 

Estado e o direito fundamental à saúde, à vista do princípio da 

proporcionalidade é inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão, o 

que confere, ainda, autoridade à decisão que determinou a providência de 

realização do procedimento cirúrgico, devendo ser tomado todas as 

providencias necessárias, às expensas do Poder Público. Portanto, uma 

vez demonstrada as alegações da parte Autora, a procedência dos 

pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante 

toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, ratificando a tutela específica 

deferida alhures, condenar os Requeridos ao cumprimento de sua 

obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente a realização 

do procedimento cirúrgico denominado “Cirurgia de Embolização de 

Aneurisma Cerebral”, ou outro procedimento igualmente eficaz, incluindo 

eventual suporte a Unidade de Terapia Intensiva – UTI, e, ainda, que 

assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a 

saúde e a vida do demandante, conforme prescrição de médico 

especialista (ID nº 10339829), sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável, sem qualquer custo 

para o paciente, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. 

Deixo de condenar o Estado em honorários advocatícios, porquanto sendo 

o credor – Defensoria Pública, órgão do devedor – Estado de Mato 

Grosso, ocorre à causa extintiva das obrigações denominada confusão, 

nos termos do art. 381 do Código Civil. Sem custas, nos termos da Lei 

Estadual nº 7.603/01. No mais, verifica-se que a empresa prestadora de 

serviço realizou a juntada de guia de depósito judicial para a devolução do 

valor de R$ 35.636,01, referente a diferença apurada para a realização do 

procedimento cirúrgico. Desta feita, determino a Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que proceda com a devolução dos valores aos cofres 

públicos, sendo R$ 17.818,00 (dezessete mil, oitocentos e dezoito reais) 

para a Conta Única do Estado de Mato Grosso, e R$ 17.818,01 (dezessete 

mil, oitocentos e dezoito reais e um centavo) para a Conta Única do 

Município de Cuiabá. Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032504-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI VIEIRA LUZ LIMA (AUTOR(A))

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1032504-43.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de 

tutela provisória de urgência promovida por IRANI VIEIRA LUZ LIMA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a procedência dos 

pedidos para o fim de ser determinado ao Requerido que cumpra com a 

sua obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o 

fornecimento do medicamento denominado “Temodal 75mg/m²”, em 

quantidade necessária para o tratamento durante a radioterapia adjuvante, 

dose diária de 330mg/dia – D1 a D5 a cada 28 dias, por 06 (seis) meses, 

nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 10354093). Aduz, 

em apertada síntese, que é portadora de Glioblastoma Multiforme (CID 10 – 

C 72.9) em lobo parietal à esquerda, sendo submetida à ressecção 

cirúrgica da lesão em maio/2017, contudo, após a realização da cirurgia, 

recebeu indicação clínica de tratamento adjuvante com o medicamento 

alhures mencionado durante a radioterapia adjuvante por 06 (seis) meses, 

sendo que, caso não faça uso do fármaco em questão, poderá vir a óbito 

precocemente. Pontua que o relatório médico afirma que o medicamento 

não é acobertado pela APAC SUS-MT, no entanto, este é imprescindível 

para o sucesso do tratamento. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Foi deferida a tutela provisória de urgência 

vindicada, consoante decisão de ID nº 10485267. Devidamente citado, o 

Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação aos autos (ID 

nº 10859171), pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos, 

argumentando, entre vários pontos, que, devido à necessidade de 

promover a dispensação e gerenciar adequadamente os mais diversos 

tipos de tratamentos, são criados procedimentos e protocolos clínicos que 

objetivam estabelecer claramente os critérios de diagnósticos de cada 

doença, o tratamento preconizado e os medicamentos disponíveis, bem 

como repercussão orçamentária imediata, uma vez que não pode este 

ente federativo ser compelido a realizar despesas sem prévia datação 

orçamentária específica e suficiente. Réplica acostada aos autos (ID nº 

11067429), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados 

pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela 

procedência dos pedidos. A Requerente manifestou-se nos autos 

informando o descumprimento da tutela provisória de urgência deferida, 

bem como requereu a realização de bloqueio de valores (ID nº 11702599). 

Bloqueio realizado (ID nº 12046400). A Autora apresentou a prestação de 

contas dos serviços médicos realizados pela empresa, comprovando a 

utilização dos valores bloqueados (ID nº 14136279 e 14136344). Sem 

parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para seja 

determinado ao Requerido que cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do 

medicamento denominado “Temodal 75mg/m²”, em quantidade necessária 

para o tratamento durante a radioterapia adjuvante, dose diária de 

330mg/dia – D1 a D5 a cada 28 dias, por 06 (seis) meses, nos termos da 

prescrição de médico especialista (ID nº 10354093). Colhe-se dos autos 

que a Requerente é portadora de Glioblastoma Multiforme (CID 10 – C 72.9) 

em lobo parietal à esquerda, sendo submetida à ressecção cirúrgica da 

lesão em maio/2017, contudo, após a realização da cirurgia, recebeu 

indicação clínica de tratamento adjuvante com o medicamento alhures 

mencionado durante a radioterapia adjuvante por 06 (seis) meses, sendo 

que, caso não faça uso do fármaco em questão, poderá vir a óbito 

precocemente. É cediço que o direito à saúde se qualifica como garantia 
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fundamental que assiste a todas as pessoas, porquanto representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida. Nessa toada, 

compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público 

subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a 

garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da 

Constituição Federal de 1988. Com efeito, não se mostra razoável 

desconsiderar os princípios constitucionais elencados nos artigos 6º, o 

qual trata do chamado “Piso Vitais Mínimos”, e 196, ambos da Constituição 

Federal, que impõe ao Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o 

acesso universal e igualitário das necessidades imprescindíveis para 

saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às pessoas carentes, 

adequado tratamento médico, bem como a realização de exames 

imprescindíveis à saúde do paciente e dos procedimentos necessários ao 

seu tratamento. Tem-se, ademais, como principio matriz de todos os 

direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da pessoa 

humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos fundamentos 

da República, o qual visa salvaguardar a proteção dos direitos humanos 

segundo os ditames da justiça social, graças à formação de uma 

consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos direitos 

de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir as 

desigualdades. Ademais, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de 

saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser 

humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover 

o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Dessa maneira, 

mister ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, 

cujo direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de 

Moraes em sua obra, onde dispõe acerca do Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, in verbis: “A dignidade da pessoa humana é um valor 

espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos” (in Constituição do Brasil Interpretada, 4ª 

edição, fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico 

que instruiu a inicial (ID nº 10354093), sendo o mesmo emitido pela médica 

especialista em Oncologia Clínica, Dr.ª Carla Tyene Nakata – CRM/MT nº 

6671, não sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera a 

Autora, tampouco da necessidade da realização do tratamento médico 

solicitado, motivo mais do que suficiente para justificar a dispensa de 

prévia autorização orçamentária e até de procedimento licitatório, de modo 

que não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor 

tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é 

essencialmente técnico. Assim, em obediência aos princípios 

constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado assegurar ao 

paciente o medicamento necessário a uma sobrevivência digna, direito 

este que se apresenta como corolário do próprio direito à vida. É nesse 

sentido que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO GRATUITA. 

DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Consoante expressa 

determinação constitucional, é dever do Estado garantir, mediante a 

implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e 

igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua 

promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. O não 

preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de medicamento 

em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito 

de medicação a portador de moléstia gravíssima, se comprovada a 

respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico para tanto 

capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela antecipada no 

sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, impor, ao 

Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria Constituição 

Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de que o 

cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos serviços 

públicos. 4. Agravo Regimental não provido”. (AGRG 2004/0063271-1 – 

REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004) – Destacamos. E seguindo 

este mesmo entendimento, a remansosa e pacífica jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se manifestado, como ora 

se transcreve: “MANDADO DE SEGURANÇA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - 

NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA AO AGENTE POLÍTICO - 

POSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. Cumpre ao Estado assegurar 

a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, 

sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto relacionado 

ao fornecimento de medicamentos e atendimento médico-hospitalar. É 

admissível a imposição de multa coercitiva ao agente político responsável 

pelo cumprimento da decisão judicial”. (MS 144687/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 

14/12/2015) – Destacamos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DEFERIDA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – 

ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AFASTADA – 

RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do risco de dano 

irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento é medida que 

se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios de modo que qualquer destas entidades 

tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013)”. (AI 

99154/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA 

COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA 

PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 

— NÃO CONFIGURADO — DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM 

PROMOVER O TRATAMENTO — DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — 

SÚMULA 421 DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

falecimento do autor é fato incapaz de, por si só, indicar a perda 

superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido 

integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede 

antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas 

ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre 

o interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à saúde, é 

inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Portanto, uma vez 

demonstrada as alegações da parte Autora, a procedência dos pedidos é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na 

exordial, confirmando a medida antecipatória anteriormente deferida, para 

condenar o Requerido ao cumprimento de sua obrigação 

político-constitucional a fim de que seja viabilizado à Requerente, Irani 
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Vieira Luz Lima, o fornecimento do medicamento denominado “Temodal 

75mg/m²”, em quantidade necessária para o tratamento durante a 

radioterapia adjuvante, dose diária de 330mg/dia – D1 a D5 a cada 28 dias, 

por 06 (seis) meses, nos termos da prescrição de médico especialista (ID 

nº 10354093), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor 

particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o 

art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §2º, 

§3º e §8º do CPC/2015. Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para 

reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021479-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1021479-33.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por SAMSUNG ELETRÔNICA DA 

AMAZÔNIA LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a nulidade da multa aplicada pelo 

PROCON Estadual, objeto do Processo Administrativo nº 0110-002.171-7. 

Aduz, em síntese, que o PROCON Estadual, através do processo 

administrativo nº 0110-002.171-7, aplicou multa administrativa no valor de 

R$ 18.019,75 (dezoito mil, dezenove reais e setenta e cinco centavos), 

sob o fundamento de que infringiu diversos ditames presentes na 

legislação consumerista. Assevera que, inconformada com a decisão que 

culminou na aplicação da multa, interpôs Recurso Administrativo, sendo 

que o mesmo foi improvido, mantendo a decisão em seu inteiro teor. 

Pontua que o PROCON agiu além de sua competência, pois, não só aplicou 

a multa, como também determinou que a autora restituísse o valor pago 

pela consumidora, em dobro, sendo que tal função só cabe ao Juiz de 

Direito. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi 

indeferida a tutela provisória de urgência vindicada, consoante decisão de 

ID nº 9040613. Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso 

apresentou Contestação (ID nº 9423705), pugnando, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos, argumentando que o PROCON é o órgão 

competente para autuar irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, 

além de que fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão 

dentro da lei consumerista vigente. Irresignada com a decisão retro, a 

Requerente interpôs recurso de Agravo de Instrumento objetivando a sua 

reforma, cumprindo o disposto no art. 1.018 do CPC/2015 (ID nº 9602923), 

tendo o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso não conhecido do 

recurso interposto (ID nº 10273930). Sem Impugnação à Contestação. 

Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para seja 

declarada a nulidade da multa aplicada pelo PROCON Estadual, objeto do 

Processo Administrativo nº 0110-002.171-7. Em que pese a louvável 

argumentação despendida pela Autora, entendo que o pleito não merece 

acolhimento, isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do 

princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração 

Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos 

deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, 

analisando o Termo de Reclamação proveniente do Processo 

Administrativo que deu azo à imposição da multa em que se pretende a 

anulação (ID nº 8812268), qual seja o Processo Administrativo FA nº 

0110-002.171-7, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON 

Estadual, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, 

obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida 

multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, 

porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme 

predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena 

de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos. Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a 

duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal 

de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – 

Destacamos. Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de 

vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada 

excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma 

atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 
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que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007722-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE MACEDO SANTOS (EXECUTADO)

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA SUMMER LTDA (EXECUTADO)

MANUEL MARCIO VIANA MARTINS (EXECUTADO)

NATANAEL FEITOSA JUNIOR (EXECUTADO)

ONOFRE ESTADEU MACIEL (EXECUTADO)

 

Excipiente: Onofre Estadeu Maciel Excepto: Estado de Mato Grosso Vistos 

etc. Onofre Estadeu Maciel ingressou com a presente Exceção de Pré 

Executividade em face da Execução Fiscal nº 1007722-06.2016.8.11.0041 

alegando em síntese ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da 

execução fiscal proposta, uma vez que já havia se retirado da sociedade 

antes da ocorrência dos Fatos Geradores do tributo referente a Omissão 

de Informações Econômicas-Fiscais – GIEF. Aduz ainda, que o houve 

decadência do direito ao executar créditos tributários uma vez que 

executados após o prazo de 05 (cinco) anos. Instada a se manifestar, a 

Fazenda Pública, quedou-se inerte conforme se vê no id nº 6697000. Os 

autos vieram então conclusos. É o Relatório. Fundamento. Decido. Como é 

cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, 

como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão 

viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do 

artigo 803 do NCPC, além da Súmula 393 do e. STJ, que transcrevo abaixo. 

“A exceção de pré executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória.” Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. 

Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade 

é: “Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz 

da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação 

de embargos do devedor. Essa Exceção só pode ser relativa a matéria 

suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, 

independente de contraditório ou dilação probatória.”(grifo nosso). 

Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matéria de ordem 

pública ou de nulidades absolutas que poderiam se apreciadas de ofício 

pelo magistrado ou ainda daquelas que não dependem de dilação 

probatória. O Superior Tribunal não diverge deste posicionamento, tanto 

que em julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, 

com esteio no 543-C do Código de Processo Civil definiu: “1. A exceção de 

pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois 

requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é 

indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de 

ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem 

necessidade de dilação probatória.”(REsp 1110925/SP) Dois julgamentos 

proferidos pelo e. STJ em sede de recursos repetitivos são 

paradigmáticos acerca da matéria. O primeiro, que colaciono abaixo, 

trouxe os dois requisitos necessários ao conhecimento da exceção. O 

precedente, aliás, posteriormente viria a ser fundamento para a edição da 

súmula supracitada. A segunda ementa, por sua vez, trouxe de forma 

detalhada alguns temas que são passíveis de conhecimento em sede de 

exceção – liquidez do título executivo, pressupostos processuais, 

condições da ação executiva, prescrição, ilegitimidade passiva, dentre 

outros. Colaciono as ementas mencionadas, respectivamente. 

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA 

DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando 

atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro 

de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja 

suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a 

decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. 

Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do 

art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 

25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal 

promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de 

Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA 

impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a 

inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, 

por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à 

execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 

543-C do CPC”. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009 – 

meu grifo). “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA 

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 

8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA 

VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade 

é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício 

pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos 

pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que 

não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus 

probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). 2. O espectro 

das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força 

da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de 

prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de 

dilação probatória. 3. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é 

passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade, máxime 

quando fundada na inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei 8.212/91, 

reconhecida, com efeitos ex tunc, pelo Supremo Tribunal Federal, para as 

demandas ajuizadas até 11.6.2008 (RE 559.943, Rel. Ministra Cármen 

Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, 

DJe-182 DIVULG 25.09.2008 PUBLIC 26.09.2008; RE 560.626, Rel. Ministro 
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Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral 

- Mérito, DJe-232 DIVULG 04.12.2008 PUBLIC 05.12.2008; e RE 556.664, 

Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, 

Repercussão Geral - Mérito, DJe-216 DIVULG 13.11.2008 PUBLIC 

14.11.2008), e que culminou na edição da Súmula Vinculante 8/STF, 

verbis: "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do 

Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que 

tratam de prescrição e decadência de crédito tributário." 4. Recurso 

especial provido para determinar o retorno dos autos à instância ordinária 

para que aprecie a exceção de pré-executividade oposta pelo ora 

recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ 08/2008”. (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010 – meu grifo). Da 

Ilegitimidade da Parte Onofre Estadeu Maciel Compulsando os documentos 

indexados a este feito, notadamente a 4ª Alteração Contratual – id nº 

4276521, concluo que assiste razão ao excipiente com relação à sua 

legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que 

retirou-se da sociedade em 23.07.2005, conforme registrado na Junta 

Comercial de Mato Grosso – JUCEMAT (id nº 4276521), portanto, em 

momento anterior a ocorrência do fato gerador que, in casu, ocorreu de 

janeiro a dezembro/2006; junho/2007; dezembro/2007; junho/2008; 

dezembro/2008;  junho/2009;  dezembro/2009;  junho/2010 e 

dezembro/2010, razão pela qual não tem qualquer responsabilidade em 

relação ao débito exequendo. Este é senão o entendimento adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça. “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA DE SÓCIA RETIRANTE. ARTS. 131 E 135 DO CTN. NÃO 

OCORRÊNCIA. SAÍDA REGULAR DO CORPO SOCIETÁRIO ASSENTADA 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DE PREMISSAS FÁTICAS NA 

VIA ESPECIAL. VEDAÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR 7/STJ. AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMEDIATA RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO 

PELO ART. 135 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE JULGADO PELA 

SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 123 DO CTN. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. "A garantia de acesso ao Judiciário não pode ser tida 

como certeza de que as teses serão apreciadas de acordo com a 

conveniência das partes" (STF, RE 113.958/PR, Primeira Turma, Rel. Min. 

ILMAR GALVÃO, DJ 7/2/97), muito menos que o magistrado está 

compelido a examinar todos os argumentos expendidos pelos 

jurisdicionados (REsp 650.373/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE 

SALOMÃO, DJe 25/4/12). 2. Este Superior Tribunal já assentou, há muito, 

que o sócio que se retira licitamente da sociedade limitada (caso dos 

autos), mediante transferência de suas cotas, continuando o 

empreendimento com as suas atividades habituais, não responde por 

eventuais débitos fiscais contemporâneos ao seu período de permanência 

no organismo societário. 3. Estabelecido pelo Tribunal de origem que a 

saída da sócia deu-se de forma regular, com expressa transferência de 

suas cotas às sócias remanescentes, que, por sua vez, deram 

continuidade às atividades empresariais, torna-se inviável a modificação 

desse entendimento na via especial, por implicar nítida ofensa à Súmula 

7/STJ. 4. "É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que 

a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em 

tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, 

prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido 

com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao 

estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1ª Seção, DJ de 28.02.2005)" 

(REsp 1.101.728/SP, Primeira Seção, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

DJe 23/3/09) 5. O exame dos autos revela a ausência de 

prequestionamento do art. 123 do CTN, uma vez que o Tribunal a quo não 

dirimiu a controvérsia à luz das suas disposições, e o ente público, por 

sua vez, a ele não fez sequer menção nos seus embargos declaratórios. 

Incidentes, no ponto, os enunciados sumulares 282 e 356/STF. 6. Agravo 

regimental não provido”. (AgRg no AREsp 12.371/DF, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 

11/09/2012 – meu grifo). Na mesma linha: "Não é responsável tributário 

pelas dívidas da sociedade o sócio-gerente que transferiu suas cotas a 

terceiros, os quais deram continuidade à empresa" (RESp 101.597/PR, 

Primeira Turma, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/4/97). 

Assim, o acolhimento dos argumentos do excipiente concernentes à sua 

ilegitimidade passiva se impõe. Da Decadência Na hipótese em exame, 

temos que o débito diz respeito a multa por infração à legislação tributária, 

portanto, trata-se de uma obrigação tributária acessória, nos termos do 

art. 113, §§ 2º e 3º do CTN que prevê o seguinte: Art. 113. A obrigação 

tributária é principal ou acessória. (...) § 2º A obrigação acessória decorre 

da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou 

negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização 

dos tributos. § 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua 

inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à 

penalidade pecuniária.” Assim, temos que o débito em questão, de 

obrigação tributária acessória converteu-se em obrigação principal 

relativamente à penalidade pecuniária (art. 113, § 3º do CTN), cuja regra 

deve ser analisada de acordo com o disposto no artigo 173, I, do Código 

Tributário Nacional, tendo em vista tratar-se de lançamento de ofício, 

consoante a previsão do art. 149, incisos II, IV e VI, do CTN. Da 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 80 DA LEI Nº 4.502/64. PRAZO 

DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA. NÃO 

OCORRÊNCIA. IPI. SAÍDA DO PRODUTO DO ESTABELECIMENTO COM 

SUSPENSÃO DO TRIBUTO. DECLARAÇÃO EMITIDA PELO ADQUIRENTE. 

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 29 DA LEI Nº 10.637/02. (...) 4.O crédito tributário objeto do presente 

Feito se refere à multa aplicada com base no art. 80 da Lei nº 4.502/64, 

por falta de lançamento do valor do IPI na respectiva nota fiscal, 

tratando-se, portanto, de obrigação acessória, cuja constituição se sujeita 

ao lançamento de ofício previsto no art. 149 do CTN e atrai a rega do art. 

173, I, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial. 5.Os fatos 

geradores da obrigação acessória ocorreram no período de abril a 

setembro de 2004 e o prazo decadencial para o lançamento de ofício do 

respectivo crédito teve início em 1º de janeiro de 2005, de forma que o 

lançamento ocorrido em outubro de 2009 não foi atingido pela decadência, 

haja vista ter sido efetivado antes do decurso do prazo quinquenal de que 

trata o art. 173, caput,e inciso I, do CTN...”(STJ, Recurso Especial nº 

1.528.524-PE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, data de 

julgamento 18.08.2015). – grifos acrescidos TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO 

ACESSÓRIA. DCTF. MULTA. AUTONOMIA. DECADÊNCIA - REGRA 

APLICÁVEL: ART. 173, I, DO CTN. VALOR DA MULTA. RECÁLCULO. LEI 

11.941/2009. ARTIGO 32-A DA LEI 8.212/91. 1. As responsabilidades 

tributárias acessórias são autônomas, sem qualquer vínculo direto com a 

existência do fato gerador do tributo. 2. O fornecimento de dados não 

correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições 

previdenciárias devidas configura descumprimento de obrigação tributária 

acessória, passível de sanção pecuniária, na forma da legislação de 

regência. Nesse caso, o prazo decadencial para a constituição do crédito 

tributário é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista tratar-se de 

lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, incisos II, IV e VI. 

Ausente a figura do lançamento por homologação, não há que se falar em 

incidência da regra do art. 150, § 4º, do CTN.3. O auto de infração foi 

lavrado em 25/07/2006, por a empresa ter apresentado GFIP com dados 

não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições 

previdenciárias, conforme previsto na Lei 8212/91, art. 32, IV e § 5º. 

Juntamente com este AI foram lavradas as NFLDs referentes à obrigação 

principal (contribuições previdenciárias que não foram declaradas e não 

recolhidas). Nestas NFLDs foi aplicada a multa prevista no art. 35 da Lei 

8212/91.4. O art. 3º da Portaria Conjunta Procuradoria-Geral Da Fazenda 

Nacional e a Receita Federal Do Brasil - PGFN/RFB Nº 14, de 04.12.2009, 

prevê que, caso as multas previstas nos §§ 4º e 5º do art. 32 da Lei nº 

8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei nº 11.941, de 

2009, tenham sido aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade 

pecuniária pelo descumprimento de obrigação principal, deverão ser 

comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A da Lei nº 8.212, 

de 1991, com a redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009.5. Existindo 

penalidade quanto à obrigação principal e também quanto à obrigação 

acessória, fica excluída a aplicabilidade do § 1º do art. 3º da citada 

Portaria Conjunta, isto é, não cabe a comparação com o art. 32-A da Lei 

8.212/91 para efeito da aplicação da pena mais benéfica. Aplicação do 

artigo 35-A da Lei 8.212/91.(TRF-4 - APELREEX: 40 SC 

2006.72.01.000040-6, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de 

Julgamento: 22/02/2011, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

02/03/2011) - grifos acrescidos. In casu, os fatos geradores da obrigação 

acessória ocorreram nos seguintes períodos; janeiro a dezembro/2006; 

junho/2007, dezembro/2007; junho/2008; dezembro/2008; junho/2009; 

dezembro/2009; junho/2010 e dezembro/2010. Desta forma, o prazo 
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decadencial para constituição definitiva dos respectivos créditos tiveram 

início em 01.01.2007, referente aos fatos geradores do ano de 2006, 

01.01.2008, quanto aos fatos geradores do ano de 2007; 01.01.2009, 

atinentes aos fatos geradores do ano de 2008; 01.01.2010, alusivos aos 

fatos geradores do ano de 2009 e 01.01.2011, relativos aos fatos 

geradores do ano de 2010 e o dies ad quem se deram respectivamente em 

31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 e 31.12.2015. Da CDA que instrui a 

inicial (id nº 1392897) consta como data da constituição do crédito os dias 

10.03.2011 e 24.02.2011, portanto, dentro do prazo legal de 05 (cinco) 

anos, não ocorrendo a alegada decadência. Ante o exposto, ACOLHO a 

exceção de pré executividade para EXTINGUIR PARCIALMENTE o 

processo, com a resolução do mérito, em relação a Onofre Estadeu 

Maciel, por força do artigo 487, inciso I, do NCPC. Sem condenação em 

custas, por ser incabível na espécie. Condeno a parte exequente no 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, conforme o inciso I, do §3º, do artigo 85, do 

NCPC. Proceda-se as anotações necessárias com relação à exclusão do 

Sr. Onofre Estadeu Maciel do polo passivo da presente Execução Fiscal 

junto ao sistema PJE e demais anotações necessárias. Após, prossiga-se 

no feito executivo fiscal com relação aos demais devedores, 

aguardando-se o retorno das cartas de citações anteriormente expedidas. 

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Cuiabá, 11 de 

outubro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005309-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos etc. 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. 2. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017622-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à OS. nº 001/2015-Gab, 

impulsiono o presente feito para intimar a Exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a impugnação dos embargos. Cuiabá-MT., 

1 de outubro de 2018 JANEIDE MARIA DA CRUZ SOUZA NEVES

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008619-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ALEX MATOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ELIANE MATOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

EPAMINONDAS SERGIO PEREIRA (EXECUTADO)

A BECORTEX DECORACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Excipiente: Epaminondas Sérgio Pereira Excepto: Estado de Mato Grosso 

Vistos etc. Epaminondas Sérgio Pereira ingressou com a presente 

Exceção de Pré Executividade em face da execução fiscal nº 

1008619-34.2016.8.11.0041, alegando em síntese que realizou o 

pagamento antecipado do ICMS devido do período dos fatos geradores e 

da quitação do tributo devido, além do mais, grande parte dos períodos 

noticiados pelos lançamentos tributários foi alcançado pela decadência 

tributária. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual salientou 

determinadas matérias sustentadas pela excipiente requerem dilação 

probatória, o que não pode ser alegada em sede de exceção de 

pré-executividade, além do que sustenta que não houve decadência, 

conforme se vê no id nº 7311690. Os autos vieram então conclusos. É o 

Relatório. Fundamento. Decido. Como é cediço, a exceção de 

pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar 

de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, 

conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC. 

Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, 

pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é: “Permissão dada ao 

executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que 

haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do 

devedor. Essa Exceção só pode ser relativa a matéria suscetível de 

conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, independente de 

contraditório ou dilação probatória.”(grifo nosso). Trata-se de via 

excepcional para o conhecimento de matéria de ordem pública ou de 

nulidades absolutas que poderiam se apreciadas de ofício pelo magistrado 

ou ainda daquelas que não dependem de dilação probatória. O Superior 

Tribunal não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do 

Recurso Especial Representativo de Controvérsia, com esteio no 543-C do 

Código de Processo Civil definiu: “1. A exceção de pré-executividade é 

cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem 

material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a 

matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) 

é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de 

dilação probatória.”(REsp 1110925/SP) Com essas considerações passo a 

análise do pedido. Do Atendimento à Obrigação Acessória Inerente à GIA 

– ICMS e do Pagamento Antecipado No caso ora analisado, o excipiente 

alega que fez tempestivamente a entrega dos documentos fiscais objeto 

do presente executivo fiscal além do pagamento do ICMS devido. Contudo, 

verificando os autos constato que o excipiente não trouxe nenhuma prova 

da entrega dos documentos fiscais e muito menos o comprovante do 

pagamento do imposto devido corroborado com a presunção de liquidez e 

certeza da Certidão de Dívida Ativa Por outro lado a matéria requer dilação 

probatória, razão pela qual, a matéria deve ser aduzida em via própria 

(embargos à execução fiscal), in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVOREGIMENTAL. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

NECESSIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A exceção de 

pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria 

invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é 

necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação 

probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são 

controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser 

suscitada em sede de embargos de devedor." (AgRg no Ag 1176665/RS, 

Rel. Min.João Otávio de Noronha, Quarta Turma, unânime, DJe 19/05/2011) 

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental não 

provido”. Relatora. T4 - QUARTA TURMA DJe 12/08/2011 E ainda: 

AGRAVO LEGAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. INCABÍVEL. A exceção de pré-executividade autoriza que 

o devedor se volte contra o crédito do exequente sem prestar garantia do 

juízo, desde que a matéria invocada seja de ordem pública. Tem, 

efetivamente, como pressuposto de admissibilidade "prova inequívoca dos 

fatos alegados". Não há como acolher a alegação de que o valor em cobro 

foi objeto de compensação, haja vista que a questão necessita de dilação 

probatória. O título executivo se reveste de presunção de liquidez e 

certeza, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca, nos termos do 

art. 3º da Lei n. 6.830/80 e pelas vias próprias, quais sejam, os embargos 

à execução. Precedentes Jurisprudenciais. Agravo legal a que se nega 

provimento. (TRF 3ª Região, AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 0035456-69.2012.4.03.0000/S, Relatora Desembargador 

Federal Marli Ferreira, D.J. 01 de julho de 2013). A presunção de 

legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título 

executivo o ônus de demonstrar a sua ilegalidade, demonstração essa 

que demanda dilação probatória, a qual deve ser promovida no âmbito dos 

Embargos à Execução. Portanto, tem-se que a exceção de 

pré-executividade para a apreciação da matéria trazida pelo excipiente 

não é a via adequada , visto que imprescindível dilação probatória. Da 

Decadência Na hipótese em exame, temos que o débito diz respeito a 

multa por infração à legislação tributária, portanto, trata-se de uma 

obrigação tributária acessória, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º do CTN 

que prevê o seguinte: Art. 113. A obrigação tributária é principal ou 

acessória. (...) § 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária 

e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 

interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. § 3º A 
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obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se 

em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.” Assim, 

temos que o débito em questão, de obrigação tributária acessória 

converteu-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária 

(art. 113, § 3º do CTN), cuja regra deve ser analisada de acordo com o 

disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, tendo em vista 

tratar-se de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, 

incisos II, IV e VI, do CTN. Da jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 80 

DA LEI Nº 4.502/64. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN. 

DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. IPI. SAÍDA DO PRODUTO DO 

ESTABELECIMENTO COM SUSPENSÃO DO TRIBUTO. DECLARAÇÃO 

EMITIDA PELO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO 

VENDEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DA LEI Nº 10.637/02. (...) 4.O 

crédito tributário objeto do presente Feito se refere à multa aplicada com 

base no art. 80 da Lei nº 4.502/64, por falta de lançamento do valor do IPI 

na respectiva nota fiscal, tratando-se, portanto, de obrigação acessória, 

cuja constituição se sujeita ao lançamento de ofício previsto no art. 149 do 

CTN e atrai a rega do art. 173, I, do CTN, para fins de contagem do prazo 

decadencial. 5.Os fatos geradores da obrigação acessória ocorreram no 

período de abril a setembro de 2004 e o prazo decadencial para o 

lançamento de ofício do respectivo crédito teve início em 1º de janeiro de 

2005, de forma que o lançamento ocorrido em outubro de 2009 não foi 

atingido pela decadência, haja vista ter sido efetivado antes do decurso do 

prazo quinquenal de que trata o art. 173, caput,e inciso I, do CTN...”(STJ, 

Recurso Especial nº 1.528.524-PE, Relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, data de julgamento 18.08.2015). – grifos acrescidos 

TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DCTF. MULTA. AUTONOMIA. 

DECADÊNCIA - REGRA APLICÁVEL: ART. 173, I, DO CTN. VALOR DA 

MULTA. RECÁLCULO. LEI 11.941/2009. ARTIGO 32-A DA LEI 8.212/91. 1. 

As responsabilidades tributárias acessórias são autônomas, sem qualquer 

vínculo direto com a existência do fato gerador do tributo. 2. O 

fornecimento de dados não correspondentes aos fatos geradores de 

todas as contribuições previdenciárias devidas configura descumprimento 

de obrigação tributária acessória, passível de sanção pecuniária, na forma 

da legislação de regência. Nesse caso, o prazo decadencial para a 

constituição do crédito tributário é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em 

vista tratar-se de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, 

incisos II, IV e VI. Ausente a figura do lançamento por homologação, não 

há que se falar em incidência da regra do art. 150, § 4º, do CTN.3. O auto 

de infração foi lavrado em 25/07/2006, por a empresa ter apresentado 

GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as 

contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8212/91, art. 32, 

IV e § 5º. Juntamente com este AI foram lavradas as NFLDs referentes à 

obrigação principal (contribuições previdenciárias que não foram 

declaradas e não recolhidas). Nestas NFLDs foi aplicada a multa prevista 

no art. 35 da Lei 8212/91.4. O art. 3º da Portaria Conjunta 

Procuradoria-Geral Da Fazenda Nacional e a Receita Federal Do Brasil - 

PGFN/RFB Nº 14, de 04.12.2009, prevê que, caso as multas previstas nos 

§§ 4º e 5º do art. 32 da Lei nº 8.212, de 1991, em sua redação anterior à 

dada pela Lei nº 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas isoladamente, 

sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de 

obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades 

previstas no art. 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação dada pela 

Lei nº 11.941, de 2009.5. Existindo penalidade quanto à obrigação principal 

e também quanto à obrigação acessória, fica excluída a aplicabilidade do § 

1º do art. 3º da citada Portaria Conjunta, isto é, não cabe a comparação 

com o art. 32-A da Lei 8.212/91 para efeito da aplicação da pena mais 

benéfica. Aplicação do artigo 35-A da Lei 8.212/91.(TRF-4 - APELREEX: 40 

SC 2006.72.01.000040-6, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de 

Julgamento: 22/02/2011, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

02/03/2011) - grifos acrescidos. In casu, os fatos geradores da obrigação 

acessória ocorreram nos seguintes períodos; janeiro a dezembro/2006 e 

janeiro a dezembro/2007. Desta forma, o prazo decadencial para 

constituição definitiva dos respectivos créditos tiveram início em 

01.01.2007, referente aos fatos geradores do ano de 2006, 01.01.2008, 

quanto aos fatos geradores do ano de 2007 e o dies ad quem se deram 

respectivamente em 31.12.2012 e 31.12.2013. Da CDA que instrui a inicial 

(id nº 1446048) consta como data da constituição do crédito os dias 

25.11.2011 referentes aos fatos geradores do ano de 2006 e 05.09.2012 

no que se refere aos fatos geradores do ano de 2007, portanto, dentro do 

prazo legal de 05 (cinco) anos, não ocorrendo a alegada decadência. 

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, determinando o 

prosseguimento da execução fiscal. Intime-se e cumpra-se. Após, 

prossiga-se no feito executivo fiscal com relação aos demais devedores, 

aguardando-se o retorno das cartas de citações anteriormente expedidas. 

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Cuiabá, 10 de 

outubro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027714-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMES JULIO TOMAZ OAB - 287.965.001-15 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1027714-16.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem produzir outras provas, 

indicando em caso positivo, sua pertinência e o objetivo de sua realização, 

sob pena de preclusão. 2. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 11 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031976-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESER VAHL (ADVOGADO(A))

H S DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS E AUTO PECAS LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

NATASHA MURATORI SIMOES DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1031976-72.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: H S DISTRIBUIDORA DE 

BORRACHAS E AUTO PECAS LTDA - EPP e outros IMPETRADO: 

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Intime-se a parte Impetrante 

para que esclareça acerca da divergência entre o nome da Impetrada 

informado na exordial com o cadastrado no sistema PJE e, se for o caso, 

proceda a emenda à inicial, retificando o nome do mencionado 

corresponsável, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, 

nos termos do § único do artigo 321, do NCPC. 2. Cumpra-se. Cuiabá, 27 

de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 1012459 Nr: 28576-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO ANAPOLINA LTDA, LINDOMAR MENINO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUBPROCURADORA GERAL FISCAL - GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 MANDADO DE SEGURANÇA N.º 28576-72/2015 – COD. 1012459 IMPTte: : 

AUTO POSTO ANAPOLINA LTDA - CNPJ Nº 01.683.629/0001-46 IMPTda: 
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MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA (Subprocuradora Geral Fiscal do Estado de 

Mato Grosso)941Vistos, etc. (...). Por tais fundamentos, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo do Gabinete 1 da Vara Especializada de 

Execução Fiscal, para processar e julgar a presente Ação de MANDADO 

DE SEGURANÇA N.º 28576-72/2015 – COD. e DECLINO para o GABINETE 

2 desta Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual Comarca da 

Capital.INTIME-SE imediatamente o Advogado da Empresa Impetrante 

(DJe).A seguir, REDISTRIBUA-SE ao Juízo Competente, com as nossas 

homenagens, DANDO-SE AS BAIXAS no Sistema Apolo, Relatório e 

Distribuição.PUBLIQUE-SE para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015 

(DJe).CUMPRA-SE sucessivamente.Cuiabá, 01 de outubro de 

2018.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REISJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030855-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA COSTA AMORIELO (IMPETRANTE)

gustavo farias saber (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1030855-09.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: JULIANA COSTA AMORIELO 

IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar, 

movido por Juliana Costa Amorielo, em desfavor da Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso. Após análise do mandamus, verifica-se que a 

competência para processar e julgar o presente feito é de uma das Varas 

de Fazenda Pública, uma vez que não existe executivo fiscal ajuizado ou 

sequer inscrição de dívida ativa do Estado de Mato Grosso, o que 

inviabiliza o seu processamento por este Juízo. Insta ressaltar, que 

conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Assim, tendo-se em vista as razões acima 

expostas, declino da competência para processar e julgar a presente 

ação em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da 

Capital, conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP, procedendo-se 

as baixas e procedimentos necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

25 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029448-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

MANOEL BENEDITO DE BARROS - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1029448-65.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MANOEL BENEDITO DE BARROS 

- ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

Anulatória de Protesto de Crédito Tributário c/c Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência Antecipada ajuizada por Manoel Benedito de Barros em face 

do Estado de Mato Grosso. 2. Compulsando os autos, verifico a falta do 

recolhimento das custas processuais. 3. Assim, com fundamento no artigo 

321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente 

comprove o pagamento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 4. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 25 de setembro de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000170-42.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NILSON DA SILVA (REQUERENTE)

EDIVAN FREITAS VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000170-42.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO NILSON DA SILVA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Antônio Nilson da Silva, qualificado nos autos, ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico e Obrigação de 

Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, em face Estado de Mato Grosso, 

visando a concessão da tutela de urgência a fim de sustar o protesto da 

CDA objeto da demanda. Afirma que tomou conhecimento de débito 

inscrito na CDA nº 201778634 referente a IPVA dos anos 2012, 2013, 

2014, 2015 e 2016, no valor total de R$1.304,39 (um mil e trezentos e 

quatro reais e trinta e nove centavos) do veículo de placas KAA-7070, 

Renavam 615227821, chassi 9BWZZZ55ZPB428005, modelo VW Logus 

GLS, ano 1993. Alega em setembro de 2004 propôs ação indenizatória em 

desfavor do Banco Itaú S/A, uma vez que autorizou ilegalmente 

financiamento do citado veículo em seu nome. Aduz que está sendo 

cobrado por um débito que não lhe pertence. No mérito requer a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre o autor e o requerido. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Primeiramente, recebo a 

emenda inicial de id nº 12453475. Revendo posicionamento anterior, 

entendo que o DETRAN-MT é parte necessária para figurar no polo 

passivo da presente ação, porquanto é responsável por manter 

intercâmbio com a SEFAZ para arrecadação do imposto bem como para 

informar os proprietários de veículos, devendo, pois, o Sr. Gestor 

Judiciário incluir no sistema PJE o DETRAN-MT no polo passivo do feito. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora almeja a concessão 

liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta 

e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil 

reparação e que para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e §§, quais sejam: 

“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. (...)”. In casu, constata-se a 

probabilidade do direito da parte autora, a qual está consubstanciada na 

sentença do processo nº 1178/2004, indexada no id nº 11566677, que 

tramitou no Juizado Especial Cível do Centro, ocasião em que foi 

reconhecida a fraude do financiamento do veículo objeto da lide, em nome 

do autor. Além do mais, em análise de cognição sumária, vislumbra-se a 

ilegalidade na cobrança do IPVA que está causando entraves ao 

Requerente, vez que o veículo que deu ensejo a cobrança de IPVA’s em 

nome do requerente aparentemente foi adquirido de forma fraudulenta por 

terceiros. Nesse sentido: “SUSTAÇÃO DE PROTESTO - CAUTELAR 

PREPARATÓRIA DE AÇÃO ANULATÓRIA - PROTESTO DE CDA'S - IPVA'S 

DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO - USO 

INDEVIDO DO NOME DO AUTOR. - Tratando-se de protesto de CDA, 

relativa a débito de IPVA de veículos que nunca pertenceram ao 

protestado, que foi vítima da fraude, praticada por terceiro, que adquiriu os 

veículos em nome do autor, fato não infirmado pelo Estado, deve ser 

sustado definitivamente o protesto efetuado pela Fazenda Estadual. 

(TJ-MG - AC: 10043150001196002 MG, Relator: Elias Camilo, Data de 

Julgamento: 13/09/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 10/10/2017) De tal modo, evidencia-se que na hipótese, em 

decorrência da fraude perpetrada contra o autor, mormente quanto a 

adquirir veículo que não lhe pertence o qual incidiu IPVA sobre o veículo 

em questão, dos períodos de, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2015, e esses 

débitos não podem ser atribuídos ao requerente. Por derradeiro, não se 

verifica a possibilidade de irreversibilidade do provimento, haja vista que, 

uma vez declarada legal a cobrança na forma apontada, a medida é 

totalmente reversível, podendo o Fisco ser ressarcido dos valores que o 
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contribuinte deixou de recolher. ISTO POSTO, e com base nas alegações 

acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim suspender 

a exigibilidade do crédito tributário da CDA nº 201778634 bem como do 

protesto da referida CDA, com protocolo nº 7070075, no valor de 

R$1.437,03 (um mil e quatrocentos e trinta e sete reais e três centavos), 

do 4º Serviço Notarial de Cuiabá-MT, até ulterior deliberação. Expeça-se o 

necessário. Após, providencie-se a citação e intimação do requerido, para 

querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal. Com fulcro no artigo 4ª 

da Lei 1060/50 e no capitulo 2.14.8 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria (CNGC), concedo aos requerentes os benefícios da 

Justiça Gratuita até que se prove o contrário. Ressalto o dever moral da 

requerente em noticiar imediatamente a este juízo a cessação da condição 

de hipossuficiência, sob pena do pagamento de até o décuplo das custas 

judiciais, caso silencie a verdade. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030049-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN (ADVOGADO(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1030049-71.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA e outros (3) RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Com Procedimento Comum ajuizada por 

Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda., em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, na qual objetiva a concessão da tutela de urgência visando 

suspender a exigibilidade das CDA’s nº 2017222026, 2017330801 e 

2017330803 bem como para que o requerido se abstenha de inscrever os 

débitos no CADIN Estadual, se negue a emitir CND e proteste as referidas 

CDA’s, além de ajuizar execução fiscal. Sustenta que os DAR’s nº 

999/03.386.801-46,  999/03.390.414-22 ,  999/04 .243.774-80  e 

999/03.400.704-73, que deram origem às CDA’s objeto da presente lide 

não merecem prosperar. Com a inicial vieram os documentos. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu 

artigo 300, dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo” ou seja, determina que o 

magistrado poderá conceder a tutela antecipada, desde que presentes 

prova inequívoca do direito pleiteado, fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Pois bem, em análise prefacial, própria dessa 

seara de cognição sumária, entendo como demonstrados os requisitos 

autorizadores da tutela de urgência pretendida, senão vejamos. Constato 

que as infrações descritas nas CDA’s se tratam de falta de recolhimento 

de ICMS por Estimativa Simplificada. Oportuno ressaltar que o regime de 

apuração do ICMS por estimativa por operação simplificada foi inserido 

com a edição do Decreto nº 2.734/2010, posteriormente revogado pelo 

Decreto nº 392/2011, regulamentando o art. 30, da lei Estadual nº 

7.098/98, o qual introduziu os artigos 87-J6 a 87-J17, do RICMS. De modo 

que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei 

nº 7.098/98 extrapola a regra determinada no art. 26, III, e §1º da lei 

Complementar nº 87/96, além de implicar em alterações no tipo tributário do 

imposto ao definir sua base de cálculo. Além disso, verifico que a forma 

de constituição do crédito tributário foi alterada uma vez que consoante o 

mencionado decreto (art. 87-J-6), a cobrança do ICMS se dá mediante 

lançamento de ofício e não mais por homologação, como previsto na Lei 

Complementar nº 87/96, bem como na Lei nº 7.098/98, logo, trata-se de 

mais uma afronta ao disposto na alínea “b”, do inciso III, do art. 146, da 

Constituição Federal, que exige lei complementar para dispor sobre 

lançamento. Nessa ordem de ideias é patente que a aplicação do regime 

descrito no artigo 87-J6, do RICMS/MT, revela-se ilegal, e por isso, entendo 

serem nulos os créditos tributários lançados com fundamento em tal 

dispositivo. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C 

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - 

REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVAPOR OPERAÇÃO E ICMS 

ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO 

RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE 

CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E 

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS 

QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSOS 

DESPROVIDO - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1. Há de ser 

rejeitada a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse 

processual, pois, se o ato normativo questionado pelo impetrante produz 

efeitos concretos e imediatos, ameaçando de lesão ou lesando direitos 

subjetivos, há que se admitir processualmente a utilização do mandamus 

pelo lesado. 2. Apesar de a autorização para cobrança por regime de 

estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não 

pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo 

o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em 

sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a 

cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas 

em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010. 3. Uma vez 

reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, 

por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos 

débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida 

que se impõe.” (PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 66493/2016 - COMARCA CAPITAL 

RELATORA:DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO Data de Julgamento: 

18-09-2017). Quanto ao pedido no sentido de que o requerido seja 

obstado de ajuizar Ação de Execução Fiscal, pleiteado em sede de tutela 

de urgência, não há como acolher uma vez que a aludida postulação viola 

frontalmente o Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário (artigo 5º, 

inciso XXXV, da CRFB), devendo portanto ser parcialmente acolhido o 

pedido de tutela antecipada. Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE 

A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da exigibilidade 

das CDA’s nº 2017222026, 2017330801 e 2017330803 bem como para 

que o requerido se abstenha de inscrever os débitos no CADIN Estadual, 

se negue a emitir CND e proteste as referidas CDA’s, até ulterior 

deliberação. Providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo legal. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

26 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030207-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

MARCOS PALOSCHI LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

LUIS CARLOS CABRAL FINOTO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1030207-29.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCOS PALOSCHI LOPES RÉU: 

LUIS CARLOS CABRAL FINOTO e outros (2) Vistos, etc. 1. Em detida 

análise aos autos, verifico que a parte autora não trouxe aos autos a CDA 

objeto da discussão, bem como o demonstrativo de crédito, o qual indica a 

data do fato gerador do crédito tributário, entre outras informações, 

indispensáveis para a apreciação do pedido de tutela de urgência. 2. 

Assim sendo, oportunizo à parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, traga à lide o demonstrativo de crédito que acompanha a CDA. 3. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030949-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROSSINI PEREIRA (ADVOGADO(A))

ESTEVES & ESTEVES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 347 de 601



Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1030949-54.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ESTEVES & ESTEVES LTDA - ME 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

Anulatória Com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, movida por 

Esteves e Esteves Ltda. 2. Em que pese ser possível uma empresa seja 

também beneficiada com a Justiça Gratuita, a exegese subtraída do artigo 

2°, parágrafo único da Lei n. 1.060/50[1], é no sentido de que as pessoas 

jurídicas devem comprovar de forma robusta, que seu lucro líquido mensal 

é insuficiente para custear as despesas processuais, não bastando, 

neste caso, a simples declaração de hipossuficiência como ocorre com as 

pessoas físicas. Neste mesmo sentido se posiciona o Egrégio STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O benefício da assistência judiciária 

gratuita pode ser estendido à pessoa jurídica, desde que comprovada sua 

impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a 

própria manutenção (EREsp 388.155/RS, Corte Especial, Rel. Min. Laurita 

Vaz). 2. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou 

necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária 

gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas 

apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência 

pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não 

conhecido.(STJ - REsp 924368 / SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 29.05.2007 p. 282). 3. Deste 

modo, nos termos do artigo 321, § único, do CPC, concedo a parte autora 

o prazo de 30 (trinta) dias para que pague as custas judiciais ou 

comprove sua precária situação econômica, com cópia da Declaração de 

Imposto de Renda do último ano, de forma a demonstrar que o pagamento 

das custas judiciais poderá comprometer seu sustento. 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito [1] Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou 

estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça 

penal, civil, militar ou do trabalho.Parágrafo único. - Considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031477-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA GUIMARAES 95358072187 (AUTOR(A))

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1031477-88.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELAINE CRISTINA GUIMARAES 

95358072187 RÉU: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora para que esclareça 

acerca da divergência entre o nome do polo ativo informado na exordial 

com o cadastrado no sistema PJE e, se for o caso, proceda a emenda à 

inicial, retificando o nome , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do § único do artigo 321, do NCPC. 2. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023284-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO SANCHES (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROBERTO SANCHES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1023284-84.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO ROBERTO SANCHES 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória 

de Débito Fiscal Com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Antônio 

Roberto Sanches em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual objetiva 

a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do 

crédito tributário, que o requerido se abstenha de ajuizar ação de 

Execução Fiscal e fornecer certidão de regularidade fiscal, além do 

cancelamento do protesto referente à CDA em discussão. Aduz que além 

de advogado militante em Ribeirão Preto-SP, é criador de bovinos de corte 

no município de Campinápolis-MT, onde desenvolve a atividade em 03 

(três) propriedades rurais. Alega que no mês de setembro de 2017 teve 

protestado contra si um débito no valor de R$13.314,81 (treze mil e 

trezentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), referente a uma 

Certidão de Dívida Ativa, sem ter tomado ciência de processo 

administrativo fiscal, cuja origem do débito foi a ausência de recolhimento 

de ICMS de sementes destinadas á forragem de pasto de uma de suas 

propriedades rurais, cujo fato gerador é de dezembro de 2015. Salienta 

que é o comprador das mercadorias relacionadas nas notas fiscais que 

foram objetos da CDA. Requer, a concessão de tutela de urgência para 

suspender a exigibilidade do crédito tributário, que o requerido se 

abstenha de ajuizar ação de Execução Fiscal e fornecer certidão de 

regularidade fiscal, além do cancelamento do protesto referente à CDA em 

discussão. No mérito, pugna pela procedência da ação. Instrui a inicial com 

documentos. Por despacho de id nº 14726268 foi postergada a análise da 

tutela de urgência para momento posterior à justificação prévia da parte 

requerida, ocasião em que foi devidamente apresentada como se vê no id 

nº 15378800. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito 

com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código 

Tributário nacional, in verbis: “Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: I – moratória; II – o depósito do seu montante integral; III – 

as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo; IV – a concessão de medida liminar em 

mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento.” 

(grifo nosso) No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas nos 

incisos II e V, do supracitado artigo. Quanto à possibilidade de suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do 

valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito 

subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra qual o credor não pode 

se opor. Sobre o tema, eis a lição de Vladimir Passos de Freitas: “Prevista 

em norma geral editada pela União, a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário pelo depósito do seu montante integral reveste-se de condição 

de direito assegurado ao sujeito passivo, sendo ineficazes os dispositivos 

da legislação ordinária que pretendam anulá-la. Porque configura um 

direito que se opõe à vontade da Fazenda Pública, - que se pressupõe 

pretenda o seu pagamento e não o depósito – é ele livremente exercitável, 

independentemente da concordância daquela, ou de medida judicial 

requerida especialmente para tal fim. Além disso, é direito exercitável até 

mesmo naqueles casos em que o tributo é pago pelo substituto tributário, o 

qual poderá ser judicialmente autorizado ou compelido, se necessário, a 

efetuar o depósito. Embora configure um direito livremente exercitável pelo 

sujeito passivo, uma vez exercido, o depósito produz efeitos que 

interferem no direito de ambas as partes: ao sujeito passivo fica 

assegurado o direito de discutir o crédito tributário, cuja exigibilidade fica 

suspensa, sem sofrer os atos executórios e, à Fazenda Pública, o direito 

de converter em renda o valor depositado, caso revele-se improcedente a 

pretensão daquele. Os direitos assim emergentes não podem ser 

prejudicados pela decisão unilateral de uma das partes, valendo dizer que 

o depósito ficará vinculado ao resultado da discussão que envolve o 

crédito tributário e, só depois de definitivamente decidida a questão é que 

se tornará disponível, quer para restituição ao sujeito passivo, se 

vencedor na lide, quer para conversão em renda da Fazenda Pública, se 

improcedente a demanda. (in Código Tributário Nacional Comentado. 4ª 

edição. editora RT – 2008. Pág 690/691). (sem destaque no original). 

Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da 

dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, 

que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do 

devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada 

procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido. 

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151do CTN, não 
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se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 

Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 

suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido. No 

caso em exame, verifica-se que o requerente não exerceu o seu direito 

subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do 

montante integral dos débitos aqui discutidos. O E. Tribunal de justiça do 

Estado de Mato Grosso já possui entendimento nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – ART. 151 DO CTN – CAUÇÃO DE BEM MÓVEL – 

IMPOSSIBILIDADE (PRECEDENTES DO STJ) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – 

DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NOVENTENA – 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme já disposto no decisum combatido, é 

firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, para que seja suspensa a 

exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua 

integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN 

e a inteligência da Súmula 112/STJ. (AgRg no AREsp 354.521/GO, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, 

DJe 12/09/2013) Aplica-se o princípio da noventa àquelas hipóteses 

descritas no 150, III, "c", da CF, que consiste em observar o referido prazo 

para cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”. (AI 135634/2013, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/05/2014, Publicado no DJE 28/05/2014). Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a 

concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, 

faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Na hipótese, o requerente fez pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada. Analisando os argumentos 

despendidos pelo requerente, em análise sumária própria dessa fase 

processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a 

boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão 

para a concessão da medida de urgência. Conclui-se então que a 

suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o 

depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase 

absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se 

mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo 

combatido, o que não se verifica nestes autos. ISTO POSTO, e com base 

nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 

300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o 

fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário e que o requerido se 

abstenha de ajuizar ação de Execução Fiscal e fornecer certidão de 

regularidade fiscal. Providencie-se a citação e intimação do requerido, 

para querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal. Intime e 

cumpra-se. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1029899-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1029899-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO SERGIO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. 

Trata-se de Medida Cautelar de Sustação de Protesto interposta por 

Antônio Sérgio de Almeida em face do Estado de Mato Grosso, que veio 

redistribuída da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugna pela sustação 

de protesto da CDA nº 2018794902, contudo, deixou o requerente de 

trazer ao feito a mencionada CDA. 3. Nos termos do artigo 4º da Lei 

1.060/50 e do artigo 3º, § 2º da Lei Estadual 7.603/2001, para que as 

partes sejam beneficiadas com a Assistência Judiciária, é necessário que 

se acoste nos autos declaração de que não tem condições de pagar as 

custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua 

família, juntamente com a prova de seu rendimento mensal. No entanto, 

não foram satisfeitas as condições impostas pela legislação vigente, bem 

como não houve o pagamento das custas judiciais. 4. Deste modo, nos 

termos do artigo 321 do NCPC, concedo a parte requerente o prazo de 30 

(trinta) dias para que pague as custas judiciais ou comprove sua precária 

situação econômica, com cópia de holerite dos últimos três meses ou 

Declaração de Imposto de Renda do último ano, de forma a demonstrar 

que o pagamento das custas judiciais poderá comprometer seu sustento e 

de sua família bem como, querendo, traga ao feito a Certidão de Dívida 

Ativa objeto da discussão, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 5. Intime-se e cumpra-se. 6. 

Após, à conclusão. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030538-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FLAUZINO DE MORAES (ADVOGADO(A))

MAURICIO DE PAULA JACINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1030538-11.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MAURICIO DE PAULA JACINTO 

RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. 1. 

Trata-se de Ação Anulatória de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e 

Evidência interposta por Maurício de Paula Jacinto em face do Estado de 

Mato Grosso, que veio redistribuída da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Cuiabá. 2. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

objetiva a anulação dos termos de apreensão e depósito que originaram a 

CDA protestada. 3. No entanto, para apreciação do pleito, necessário se 

faz que a requerente acoste aos autos a citada Certidão de Dívida Ativa 

com o seu respectivo demonstrativo de crédito, nas quais indicam o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos, além da atualização do crédito tributário e a 

data da constituição definitiva do crédito. 3. Assim sendo, intime-se a parte 

autora para, querendo, trazer ao feito a Certidão de Dívida Ativa nº 

2017471648, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA BANZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001217-51.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA APARECIDA BANZI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Em detida análise 

aos autos, constato que a parte autora não cumpriu a totalidade do 

despacho de id nº 15078417, mormente no tocante ao item "2". 2. Assim 
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sendo, concedo à requerente o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para 

regularização do polo passivo, sob pena de extinção do processo, 

conforme disposto no § único, do art. 115, do NCPC. 3. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 28797 Nr: 890-45.2016.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. L. Lara Madeiras - ME, Vera Lúcia Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): V. L. LARA MADEIRAS - ME, CNPJ: 

20544808000147, Inscrição Estadual: 135475392 e atualmente em local 

incerto e não sabido VERA LÚCIA LARA, Cpf: 02638722111, Rg: 05268, 

Filiação: Elvira Lara da Silva, data de nascimento: 30/05/1988, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresária. 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: Oberva-se no incluso procedimento criminal que no dia 

28/04/2016, na BR 164, Km 387, nesta capital, a empresa V.L. LARA 

MADEIRAS - ME foi surpreendida em flagrante transportando, para o 

comércio, madeira com Guia Florestal - GF3 nº 491 (fl. 15) 

C2150552160428181419 de fls. 08/10 e Laudo Técnico de Identificação n° 

052/2016 (fl. 61). Denunciou os réus como incrsos nas penas do artigo 

46, paragrafo único da Lei 9.605/98, fundamentando-se a condenação da 

pessoa física nos artigos 2º e 3 º do mesmo diploma legal.

Despacho: 1. Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO contra V.L. LARA MADEIRAS-ME E VERA 

LUCIA LARA, devidamente qualificados, em razão de que, no dia 

28-4-2016, foram surpreendidas transportando madeira com documento 

inválido, imputando-lhes a prática do delito descrito no art. 46, parágrafo 

único, da Lei n. 9.605/98. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade da 

ação penal – indícios de autoria (fls. 11/13 e 17/25) e de materialidade (fls. 

11/13, 17/26 e 50) – não sendo verificada nenhuma das hipóteses 

previstas no artigo 395 do CPP, recebo a denúncia oferecida contra o(s) 

acusado(s), dando-o(s) como incurso(s) nas penas do(s) artigo(s) nela 

mencionado.3. Cite-se o(s) réu(s), por edital, para que apresente(m) 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez). 4. O edital, com prazo de 

dilação de 15 dias, deverá ser publicado em jornal de grande circulação, 

no diário oficial e afixado no átrio deste juízo. 5. Faça consignar no ato de 

citação as regras do art. 396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 

11.719/2008, quais sejam: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. § 1.º A exceção será processada em apartado, nos termos 

dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2.ºNão apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz 

nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 

10 (dez) dias".6. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s), citado(s), não constituir(em) defensor, dê-se vista ao 

Ministério Público para que requeira o que entender necessário.7. 

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, ERIC RODRIGO SOUZA 

FRANCO, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2017

Renata Maura Pires Santos Paim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 39465 Nr: 1137-55.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Ferreira - 

OAB:6551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - OAB:OAB/MT 

16.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 29094 Nr: 1039-41.2016.811.0082

 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: RETA MINERAÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que tendo em vista o erro na publicação impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42167 Nr: 2816-90.2018.811.0082

 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: LUZIA DAS GRAÇAS PRADO LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, SECRETARIO DE 

MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CUIABA - MT, AGENTE DE REGULAÇAO 

E FISCALIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

ASSUNTOS FUNDIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo do Prado Leão - 

OAB:9683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrando por LUZIA DAS GRAÇAS 

PRADO LEÃO, qualificada nos autos, contra ato tido coator do 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ (MT).

A liminar foi deferida em parte às fls. 52/53, para suspender a exigibilidade 

da multa oriunda do auto de infração n. 000.587, pendente de análise de 

recurso administrativo interposto.

Infere-se dos autos que a presente ação foi distribuída em 10 de 

dezembro de 2014 (fl. 05), sendo redistribuída para este Juízo Ambiental 

em 6 de março de 2018 e remetida em carga apenas em 10 de setembro 

de 2018 (fl. 05).

Desse modo, considerando o teor da decisão de fls. 52/53, INTIME-SE a 

impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, bem como sobre a possível perda superveniente 

do objeto, nos termos dos artigos 9º e 10, ambos do CPC/2015.

RETIFIQUE-SE a capa dos autos, bem como os demais registros, para 

constar a correta autoridade coatora, conforme reconhecido à fl. 52.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42170 Nr: 2817-75.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU DAL' MASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Botelho Lucidos - 

OAB:11667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrando por ALCEU DAL’MASO, 

qualificado nos autos, contra ato tido coator do SUPERINTENDENTE DE 

GESTÃO FLORESTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE.

Infere-se dos autos que a presente ação foi distribuída em 1º de agosto 

de 2014 (fl.05), sendo redistribuída para este Juízo Ambiental em 1º de 

março de 2018 e remetida em carga apenas em 10 de setembro de 2018 

(fl. 06v).

Desse modo, considerando que o presente mandamus objetiva a imediata 

apreciação do Processo Administrativo n. 541.190/2008, visando obter a 

devida autorização de desmate de sua propriedade rural, INTIME-SE o 

impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, bem como sobre a possível perda superveniente 

do objeto, nos termos dos artigos 9º e 10, ambos do CPC/2015.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41268 Nr: 2260-88.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Cecilia de Sá Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise, nesta data, considerando a notícia de que a executada, ora 

embargante, cumpriu o TAC firmado de acordo com as determinações do 

próprio exequente, ora embargado, houve a extinção da ação executiva 

em apenso, com fundamento no artigo 485, inciso VI c/c artigos 493 e 925, 

todos do CPC/2015.

Como se vê, nada mais existe a ser tutelado pela atividade jurisdicional, eis 

que já houve a extinção da execução objetivada nestes embargos, em 

razão da comprovação do cumprimento do TAC, realizado de forma 

administrativa.

Nesses termos, entendo que a embargante carece de interesse de agir 

superveniente, pelos mesmos fundamentos expostos na sentença que 

extinguiu a execução em apenso.

Nesse panorama, como corolário lógico, impõe-se o reconhecimento da 

perda do objeto, consubstanciada na falta de interesse de agir 

superveniente, nos termos do disposto no artigo 493, do Código de 

Processo Civil.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

por carência de ação, com fundamento no artigo 487, inciso VI, c/c artigo 

493, ambos do CPC/2015.

Isento de custas e honorários.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34327 Nr: 1524-07.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA, KELSON 

CLEMENTINO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BATISTA ROSA - 

OAB:OAB/GO 22122, FREDERICO CAMARGO COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 23.266, MURILO VASCONCELOS LIMA - OAB:OAB/GO 

42542

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, bem como DEFIRO a substituição da CDA, apresentada à fl. 89, 

visando corrigir o erro material existente naquela constante na inicial.Deixo 

de condenar a executada em honorários advocatícios por serem 

incabíveis em caso de rejeição de pré-executividade. Intime-se o 

executado.Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

intime-se o exequente, pessoalmente, 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.: 32018 Nr: 3291-17.2016.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMOBRAS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com razão a embargante. Isso porque mostra-se desnecessária a juntada 

de procuração nos presentes embargos à execução quando, coincidentes 

os procuradores e o instrumento estiver acostado no corpo da execução 

fiscal, como no caso em análise, conforme jurisprudência dos nossos 

Tribunais de Justiça pátios. Vejamos (...) Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de fls. 96/97, para conceder novo prazo para a embargante 

interpor recurso, que começará a contar a partir da intimação desta 

decisão. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37860 Nr: 30-73.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO CERCI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAELÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRA - OAB:8.942

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus 

ulteriores termos.Deixo de condenar o executado em honorários 

advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de 

pré-executividade. Intime-se o executado.Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido formulado pelo exequente.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39500 Nr: 1173-97.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UGO ROBERTO MENDONÃA ACCORSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20.262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise, nesta data, considerando a notícia de que o embargante 

realizou o pagamento, de forma administrativa, do débito exequendo, 

houve a extinção do executivo fiscal em apenso, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Como se vê, nada mais existe a ser tutelado pela atividade jurisdicional, eis 

que já houve a extinção da execução fiscal objetivada nestes embargos, 

em razão do pagamento voluntário do débito, realizado de forma 

administrativa.

Nesses termos, entendo que a embargante carece de interesse de agir 

superveniente, uma vez que a partir do momento em que ela própria 

reconhece extrajudicialmente a dívida, realizando a sua quitação, torna-se 

incompatível a existência de duas condutas absolutamente diversas, quais 

sejam, a discussão do crédito e o reconhecimento de sua validade, o que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 351 de 601



impede a discussão judicial acerca do fato gerador ou do montante da 

dívida originária.

Nesse panorama, como corolário lógico, impõe-se o reconhecimento da 

perda do objeto, consubstanciada na falta de interesse de agir 

superveniente, nos termos do disposto no artigo 462, do Código de 

Processo Civil.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

por carência de ação, com fundamento no artigo 487, inciso VI, c/c artigo 

493, ambos do CPC/2015.

Isento de custas e honorários, eis que sequer houve o recebimento dos 

presentes embargos, com a consequente citação do embargado.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29094 Nr: 1039-41.2016.811.0082

 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: RETA MINERAÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do requerente, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26758 Nr: 1242-37.2015.811.0082

 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: FLORESTA VIVA EXPLORAÇAO DE MADEIRA E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DA BASE FLORESTAL DA 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, COORDENADOR DE 

RECURSOS FLORESTAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Dambros Schimdt - 

OAB:11765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, consistente na 

análise do pedido de Plano de Manejo Florestal.

A apreciação do pedido liminar foi postergada para após informações do 

impetrado (fl. 20).

Intimado para efetuar o pagamento (fl. 23/25), o patrono da impetrante, 

deixou transcorrer o prazo sem a comprovação do depósito.

A impetrante foi intimada pessoalmente à fl. 38 e também deixou 

transcorrer o prazo, sem qualquer providência, conforme certidão de fl. 

39.

É o necessário. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não tem mais 

interesse em prosseguir com o feito, pois deixou de dar andamento regular 

e eficaz ao processo, bem como deixou de comunicar a alteração do seu 

endereço.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Transitada em julgado, dê-se baixa, e arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Cuiabá, 21 de fevereiro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 28797 Nr: 890-45.2016.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. L. Lara Madeiras - ME, Vera Lúcia Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): V. L. LARA MADEIRAS - ME, CNPJ: 

20544808000147, Inscrição Estadual: 135475392 e atualmente em local 

incerto e não sabido VERA LÚCIA LARA, Cpf: 02638722111, Rg: 05268, 

Filiação: Elvira Lara da Silva, data de nascimento: 30/05/1988, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresária. 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: Oberva-se no incluso procedimento criminal que no dia 

28/04/2016, na BR 164, Km 387, nesta capital, a empresa V.L. LARA 

MADEIRAS - ME foi surpreendida em flagrante transportando, para o 

comércio, madeira com Guia Florestal - GF3 nº 491 (fl. 15) 

C2150552160428181419 de fls. 08/10 e Laudo Técnico de Identificação n° 

052/2016 (fl. 61). Denunciou os réus como incrsos nas penas do artigo 

46, paragrafo único da Lei 9.605/98, fundamentando-se a condenação da 

pessoa física nos artigos 2º e 3 º do mesmo diploma legal.

Despacho: 1. Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO contra V.L. LARA MADEIRAS-ME E VERA 

LUCIA LARA, devidamente qualificados, em razão de que, no dia 

28-4-2016, foram surpreendidas transportando madeira com documento 

inválido, imputando-lhes a prática do delito descrito no art. 46, parágrafo 

único, da Lei n. 9.605/98. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade da 

ação penal – indícios de autoria (fls. 11/13 e 17/25) e de materialidade (fls. 

11/13, 17/26 e 50) – não sendo verificada nenhuma das hipóteses 

previstas no artigo 395 do CPP, recebo a denúncia oferecida contra o(s) 

acusado(s), dando-o(s) como incurso(s) nas penas do(s) artigo(s) nela 

mencionado.3. Cite-se o(s) réu(s), por edital, para que apresente(m) 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez). 4. O edital, com prazo de 

dilação de 15 dias, deverá ser publicado em jornal de grande circulação, 

no diário oficial e afixado no átrio deste juízo. 5. Faça consignar no ato de 

citação as regras do art. 396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 

11.719/2008, quais sejam: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. § 1.º A exceção será processada em apartado, nos termos 

dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2.ºNão apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz 

nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 

10 (dez) dias".6. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s), citado(s), não constituir(em) defensor, dê-se vista ao 

Ministério Público para que requeira o que entender necessário.7. 

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, ERIC RODRIGO SOUZA 

FRANCO, digitei.

Cuiabá, 21 de setembro de 2017

Renata Maura Pires Santos Paim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38457 Nr: 448-11.2018.811.0082

 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: SEDIMAR SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE DE MATO 

GROSSO-SEMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DE SOUZA MORAES - 

OAB:4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27903 Nr: 242-65.2016.811.0082

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELA 

VISTA - AMOBEV, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO CANJICA - 

AMBC, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO TERRA NOVA - 

ASCOMTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 10.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que impulsiono os autos a fim de intimar o patrono dos 

requerentes para manifestar sobre certidão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 28438 Nr: 640-12.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR MIKAEL MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 4.654, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - 

OAB:OAB/MT 4.656

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25753 Nr: 514-93.2015.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GEVEZIER 

PODOLAN - OAB:6581/MT

 Pelo exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia, por conseguinte, 

ABSOLVO o réu SÍLVIO MARINHO DO NASCIMENTO das acusações que 

lhe foram feitas, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo 

Penal.Considerando o desfecho da ação penal (absolvição), não há que 

se falar em pagamento das custas processuais (CPP, art. 

804).P.R.I.C.Cuiabá, 25 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30778 Nr: 2239-83.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARCIO SANTIAGO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO AUGUSTO DE SANCTIS 

GARCIA- DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do requerente para manifestar 

sobre as petições do requerido e requerer o que de direito.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 448193 Nr: 25168-36.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CONCEIÇÃO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATI - 

OAB:5906, DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos no sentido de intimar o advogado do 

acusado, Doutor Alexandre Pinto Liberatti OAB/MT 5.906, para tomar 

ciência da decisão de f. 389.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 467156 Nr: 31113-38.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEAN DEIVISON DE SOUZA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3.878/AC, SUELI GRAMINHO DA SILVA - 

OAB:18.432-E, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13714

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o Dr. WAGNER ROGÉRIO NEVES 

DE SOUZA, OAB/MT 13.714, DRA. SUELI GRAMINHO FRIGERI, OAB/MT 

25.128 e DR. NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO, OAB/AC n. 3878, que foi 

designado o dia 29 de outubro de 2018 às 13:30 horas, para a realização 

do julgamento do acusado Josean Deivison de Souza Magalhães, pelo 

Tribunal Popular do Juri, conforme despacho de fl. 457.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 153697 Nr: 1102-02.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAN DE CARVALHO, ERIC MARCEL 

RODRIGUES EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIC - OAB:, PEDRO 

RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Autos código nº 153697

Vistos, etc.

Tendo em vista a informação já certificada em vários processos desta 

Vara, de que o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC não irá mais atuar no 

Tribunal do Júri desta capital, revogo a decisão de fls. 497, nesse 

particular, e nomeio os advogados PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO, 

OAB/MT n. 16455 e MARTA XAVIER DA SILVA, OAB/MT n. 12.162, 

militantes nesta capital, para, doravante, patrocinarem a defesa do 

acusado Eric Marcel Rodrigues Evangelista, dativamente e sem qualquer 

ônus para o Estado.

 Forneça cópia dos autos aos causídicos ora nomeados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de setembro de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 420763 Nr: 26263-38.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10842, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, 

JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B/MT

 Trata-se de execução penal em que a pena restritiva de liberdade foi 

substituída por restritivas de direitos.

 Assim sendo, para melhor subsidiar este Juízo acerca das penas 

restritivas de direito que melhor se adequam ao recuperando, determino a 

intimação do mesmo para que compareça à entrevista psicossocial neste 

Juízo no dia 14.11.2018, às 14:30 horas.

Sem prejuízo, a fim de que sejam fixadas as penas restritivas de direitos, 

designo audiência admonitória para o dia 05.12.2018, às 14:00 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 468311 Nr: 8202-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE ALEXANDRE 

FIGUEIREDO - OAB:21547

 Vistos, etc.Trata-se de execução penal em face do recuperando 

LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ, em que unificadas as guias, 

totalizam uma pena de 15 anos de reclusão.Cálculo de pena à fl. 138.Às 

fls. 149/151 o Ministério Público manifestou pela retificação do cálculo de 

pena de fl. 138, 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 1/3, tendo em vista que se trata de 

recuperando primário. Por fim, requereu a exclusão dos 58 dias remidos 

no cálculo, pois embora que não merece prosperar, uma vez que às fls. 

64/65 o Ministério Público já havia manifestado favoravelmente pela 

remição destes dias, o que a meu ver não trouxe nenhum prejuízo no 

curso da execução penal.Diante disso, indefiro o pedido ministerial de 

exclusão e, neste ato, tendo em vista que o recuperando estudou 102 

horas no ano letivo de 2017 (08 dias de remição), bem como trabalhou 152 

dias entre o período de 08.12.2016 e 19.07.2017 (50 dias de remição), 

declaro remidos 58 dias em favor do recuperando, nos termos do artigo 

126, inciso II, da LEP, sem, no entanto inseri-los em novo cálculo.No que 

tange à alteração quanto a fração para obtenção do requisito objetivo para 

o livramento condicional de ½ para 1/3, entendo que assiste razão ao 

Ministério Público, uma vez que a época da condenação o recuperando 

era primário, motivo pelo qual DETERMINO a retificação do cálculo de pena 

de fl. 138, a fim de que na “linha” 2 do referido cálculo conste a fração de 

1/3 para obtenção do livramento condicional.Por fim, diante das 

informações detalhadas de que o recuperando trabalhou 328 dias entre os 

meses de agosto/2017 a julho/2018 (fls. 170/176), em consonância com o 

parecer ministerial de fls. 205/207, declaro remidos 109 dias em seu favor, 

nos termos do artigo 126, inciso II, da LEP.Elabore-se cálculo de pena 

atualizado considerando os aludidos dias remidos.Em seguida, dê-se vista 

as partes para que se manifestem.Após, venham-me os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 334252 Nr: 14972-46.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VICENZI BORBONATO 

- OAB:22.174, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9983/MT

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

ao pedido formulado pela defesa do recuperando às fls. 684/685.

Após a juntada da cota ministerial, venham os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 153796 Nr: 20598-51.2009.811.0042

 AÇÃO: Unificação de penas->Incidentes->Execução 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUCIMAR BARROS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, GONÇALO DE SOUZA SILVA - OAB:19148

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o 

lapso temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o livramento condicional, 

mediante o cumprimento de condições a serem fixadas por ocasião da 

audiência admonitória, a qual designo para o dia 21.11.2018, às 14 horas.

Intime-se o(a) recuperando(a) pessoalmente. A defesa, via Dje.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 510399 Nr: 3108-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE 

CATANDUVAS - PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente, oficie-se ao juízo federal da seção de execução penal de 

Catanduvas/PR, para que no prazo máximo de 05 dias informe a este juízo 

se o condenado Renildo Silva Rios é representado por advogado particular 

ou defensor público em seu executivo de pena.

Solicite-se, ainda, informações acerca do comportamento do condenado 

durante o período em que permaneceu segregado naquele 

estabelecimento prisional, bem como se há alguma informação relevante 

que mereça ser levada em consideração por este juízo.

Decorrido o prazo supra, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, 

no prazo de 05 dias, manifestar sobre eventual necessidade de 

manutenção do recuperando em estabelecimento prisional tal como 

apontado no ofício retro.

Após, intime-se o defensor para, no mesmo prazo, manifestar-se quanto 

ao tema.

Cumpridas as determinações supra, venham conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 487080 Nr: 26674-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SADADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Nogueira 

Franco - OAB:62.324/PR, Luiz Henrique Baldissera - OAB:55717

 Vistos, etc.

Inicialmente, oficie-se ao juízo federal da seção de execução penal de 

Catanduvas/PR, para que no prazo máximo de 05 dias informe a este juízo 

se o condenado Toleacil Natalino da Costa é representado por advogado 

particular ou defensor público em seu executivo de pena.

Solicite-se, ainda, informações acerca do comportamento do condenado 

durante o período em que permaneceu segregado naquele 

estabelecimento prisional, bem como se há alguma informação relevante 

que mereça ser levada em consideração por este juízo.

Decorrido o prazo supra, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, 

no prazo de 05 dias, manifestar sobre eventual necessidade de 

manutenção do recuperando em estabelecimento prisional tal como 

apontado no ofício retro.

Após, intime-se o defensor para, no mesmo prazo, manifestar-se quanto 

ao tema.

Cumpridas as determinações supra, venham conclusos.
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Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 325846 Nr: 5450-92.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BENEDITO LEITUM BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena do reeducando LEANDRO 

BENEDITO LEITUM BARRETO.

Instado a se manifestar, o representante ministerial requereu seja 

declarada a extinção da pena do penitente, devido ao seu integral 

cumprimento.

É o breve relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O teor do art. 66 da Lei de execuções Penais, que prevê dentre as 

competências do Juízo de Execução Penal a da Declaração de Extinção de 

Punibilidade, e consequentemente, a declaração da Extinção da Pena, pelo 

seu cumprimento.

Assim, em consonância com a manifestação favorável do Ministério 

Público, verifico que a pena imposta nestes autos já foi cumprida 

integralmente.

Ante o exposto, em razão do cumprimento integral da pena imposta, do 

presente executivo de pena, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

LEANDRO BENEDITO LEITUM BARRETO, para todos os fins de direito.

Transitada em julgado, arquive-se.

Às URGENTES providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 493659 Nr: 32991-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUS XAVIER GAMA - 

OAB:OAB-RO 5164

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Genésio Moreira.

2. Atualmente o penitente cumpre pena no regime semiaberto.

3. A defesa apresentou pedido de transferência, juntando comprovante de 

anuência do Juízo de destino (fl. 336).

4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (fl. 340).

5. É o relato. Decido.

6. Diante da anuência do Juízo de destino e frente a comprovação de 

vínculo familiar naquela urbe, em consonância ao parecer ministerial, 

autorizo a transferência e determino, por consequência, o 

encaminhamento dos autos à Comarca de Alvorada do Oeste/RO.

7. Expeça-se o necessário.

8. Publique-se. Ciência ao MP. Intime-se.

 9. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 34498 Nr: 204-48.1994.811.0042

 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): EDIVALDO BOMDESPACHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA CAMPOS 

SOUZA - OAB:15097

 Vistos, etc.

Assiste razão ao i.Promotor de Justiça em sua manifestação derradeira, já 

que por ocasião da audiência de justificação realizada em 02.5.2017 (fls. 

860/861), manifestou-se pela manutenção do recuperando no regime 

semiaberto, sendo que o processo aguarda manifestação da defesa em 

relação às justificações apresentadas naquela ocasião.

Contudo, a defesa constituída renunciou ao mandato que lhe foi outorgado 

(fl. 865) e o recuperando não compareceu em juízo desde a realização da 

aludida solenidade, motivo pelo qual designo audiência de justificação para 

12.11.2018, às 14h.

Intime-se o recuperando para, no prazo máximo de 10 dias, constituir novo 

advogado ou informar se pretende ser representado pela Defensoria 

Pública.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 310380 Nr: 8346-45.2011.811.0042

 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): HEVERSON DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906/MT, WILSON LUIZ FABRI - OAB:143218-SP

 Vistos, etc.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público na cota retro e designo, 

portanto, audiência de justificação para 12.11.2018, às 14h.

Intime-se o condenado no endereço de fl. 471.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 392060 Nr: 14884-02.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Cláudia Cristina Rodrigues da Silva.

2. A penitente encontra-se cumprindo pena no livramento condicional.

3. A defesa apresentou pedido para transferência do executivo para a 

Comarca de Uberlândia/MG.

4. Solicitada anuência do Juízo de destino, a mesma foi concedida (fl. 

247-v)

5. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito.

6. É o relato. Decido.

7. Diante da comprovação do endereço no qual pretende residir e havendo 

anuência, este Juízo não se opõe a transferência solicitada.

8. Assim, em consonância ao parecer ministerial, autorizo a transferência 

e determino, por consequência, o encaminhamento dos autos à Comarca 

de Uberlândia/MG.

9. Expeça-se o necessário.

10. Publique-se. Ciência ao MP. Intime-se.

 11. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 421665 Nr: 27221-24.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUCIO DE MELO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Mauro Lucio de Melo Filho, na qual 

cumpre a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão.

2. A penitente encontra-se cumprindo pena no regime aberto.

3. A defesa apresentou pedido para transferência do executivo para a 

Comarca de São Paulo/SP.

4. Solicitada anuência do Juízo de destino, a mesma foi concedida (fl. 101)

5. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito.

6. É o relato. Decido.

7. Diante da comprovação do endereço no qual pretende residir e havendo 

anuência, este Juízo não se opõe a transferência solicitada.

8. Assim, em consonância ao parecer ministerial, autorizo a transferência 
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e determino, por consequência, o encaminhamento dos autos à Comarca 

de São Paulo/SP.

9. Expeça-se o necessário.

10. Publique-se. Ciência ao MP. Intime-se.

 11. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 475568 Nr: 15449-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos, etc.

1. Compulsando os autos, verifica-se que existe pedido defensivo para 

que o apenado seja progredido ao regime aberto e pedido de prisão 

formulado pelo Ministério Público, ambos pendentes de apreciação.

2. É o relato. Decido.

3. Com relação à decretação da prisão, sem embargo aos judiciosos 

fundamentos lançados pelo i.promotor de justiça, entendo não lhe assistir 

razão, pois ainda que o apenado tenha descumprido algumas condições 

anteriormente fixadas, verifica-se que o mesmo está comparecendo 

mensalmente perante este juízo, demonstrando, a princípio, que não há 

total desinteresse no cumprimento de sua pena.

4. Ademais, não se pode desconsiderar que a condenação que se 

executa nestes autos fixou o regime semiaberto para o cumprimento da 

reprimenda, de maneira que seria um despropósito determinar a sua prisão 

se eventual regressão sequer poderá conduzi-lo a regime mais gravoso.

5. Nessa perspectiva, indefiro o pedido de prisão formulado pelo Ministério 

Público em suas manifestações retro.

6. Indefiro, outrossim, o pedido de progressão formulado pela defesa, pois 

existem descumprimentos e violações às condições impostas que deverão 

ser devidamente esclarecidas em audiência de justificação, a qual designo 

para 19.11.2018, às 14h.

7. Intimem-se as partes.

8. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 418917 Nr: 24204-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FONTES CALONGA

 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

 ....7.Portanto, se o requisito objetivo já foi preenchido e se o laudo 

criminológico não apontou impedimentos à progressão, há que se 

conceder o benefício ao recuperando.8.Contudo, verifica-se que não há 

atestado de comportamento carcerário atualizado, motivo pelo qual 

determino seja solicitado o referido documento à direção do 

estabelecimento prisional, no prazo de 05 dias, sob pena da adoção das 

medidas legais acerca do descumprimento de determinações 

judiciais.9.Sem prejuízo, designo audiência admonitória para 10.10.2018, 

às 14h.10.Expeça-se certidão em favor da profissional que realizou o 

referido laudo pericial, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGCGJ/MT, 

certificando-se nos autos.11.Requisite-se o recuperando.Cumpra-se e 

intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 166882 Nr: 14185-85.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Sérgio Batistella - 

OAB:9155

 Vistos, etc.

Diante dos documentos retro e do parecer favorável do Ministério Público 

(fl. 224/225), e levando-se em consideração o cálculo de fl. 180, designo 

audiência admonitória para 17.10.2018, às 14h.

Requisite-se o recuperando.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 436278 Nr: 12551-44.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Vistos, etc.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público na cota retro e designo, 

portanto, audiência de justificação para 05.11.2018, às 14h.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 420131 Nr: 25504-74.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA GONÇALINA PEREIRA DE CAMPOS 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Vistos, etc.

Não obstante à manifestação retro, mas em consulta ao sítio eletrônico do 

TJMT constatou-se que a recuperando foi novamente condenada pela 

prática de fato idêntico ao que se executa nestes autos, cuja sentença, 

inclusive, já transitou em julgado, motivo pelo qual determino seja oficiado 

ao juízo da 13ª vara criminal desta comarca solicitando a guia de 

execução penal concernente à ação penal/cód. 512389.

Aportando aos autos o documento supra, elabore-se cálculo de pena 

atualizado, concedendo vista dos autos à defesa e ao Ministério Público, 

nesta ordem (art. 5º, § 1º, da Resolução 113 do CNJ), para manifestarem.

Oficie-se, outrossim, ao juízo da Comarca de Ponta Porã/MS, solicitando a 

guia de execução penal definitiva, concernente ao processo nº 

0003727-46.2013.8.12.0019.

Após, venham conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 439315 Nr: 15821-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ROSA DA CRUZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Cumpra-se o determinado à fl. 56.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 518305 Nr: 10473-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PARANAIBA-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SILVA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de incidente registrado ante a comunicação da prisão de 

Rafael Silva de Jesus, o qual foi apresentado a audiência de custódia no 

dia 28.03.2018.

2. A precatória para regularização da prisão foi remetida a este Juízo, 

sendo distribuída sob o código n. 530307.
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3. Outrossim, contatada a Comarca de Paranaíba/MS, a mesma informou 

que procederá a remessa do executivo de pena de Rafael para esta 

Comarca.

4. Assim, aguarde-se a distribuição da execução penal de Rafael Silva e, 

após, tornem os autos conclusos.

5. No mais, cumpra-se a determinação contida na Carta Precatório de 

código 530307, procedendo-se a regularização da prisão de Rafael e 

intimação da sentença, bem como realizando as comunicações 

determinadas.

6. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 425943 Nr: 1166-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC JONAS DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) já atingiu o 

lapso temporal necessário à progressão de regime.

Ademais, não há informações sobre novos crimes ou eventual 

descumprimento das condições impostas para a permanência no regime 

semiaberto.

 Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, preenchidos os 

requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, defiro o 

pedido de progressão do regime semiaberto para o livramento condicional, 

mediante o cumprimento de condições a serem fixadas por ocasião da 

audiência admonitória, a qual designo para o dia 21.11.2018, às 14 horas.

Intime-se o(a) recuperando(a) pessoalmente. A defesa, via Dje.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 539056 Nr: 30573-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AGNELO DAMASCENO, VILMAR DA 

SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ DEF. PRELIMINAR

Prazo:10(DEZ)

Intimando:DR. SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB/MT 2863

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 535586 Nr: 27238-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA CRUZ PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. ADEMIR ROSA GOMES. OAB/MT: 11.390

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

23/10/2018, ÀS 15:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho: Vistos e etc. Em tempo, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23/10/2018 às 15h40min., quando então 

serão ouvidas 03 testemunhas de acusação, 01 de defesa, e realizado o 

interrogatório do réu. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 536594 Nr: 28208-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO COIMBRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. ROGÉRIO TEOPILO DA CRUZ. OAB/MT: 21.521/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

23/10/2018, ÀS 14:15 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Por fim, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 23/10/2018 às 14h15min., quando então serão 

ouvidas 05 testemunhas de acusação, 05 de defesa, e realizado o 

interrogatório do réu. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 530596 Nr: 22395-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA MARIA WANDERLEY SOARES DE 

CARVALHO, JULIO CESAR DA SILVA COICARE, RAFAEL FERREIRA DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 22395-47.2018.811.0042 (CÓDIGO: 530596)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: BRUNA MARIA WANDERLEY SOARES DE CARVALHO

 JULIO CESAR DA SILVA COICARE

 RAFAEL FERREIRA DE BRITO

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que os acusados foram devidamente 

citados (fls. 229 e 350) e apresentaram Respostas à Acusação (fls. 

333/334, 345 e 353), contudo estas não contêm preliminares (alegações 

de vícios ou falhas processuais), nem foram juntados documentos novos, 

razão pela qual é desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o 

Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 
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07.11.2018 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Por fim, tendo em vista o requerimento formulado pela defesa do acusado 

JULIO CESAR DA SILVA COICARE (fls. 354/355), encaminhem-se os autos 

ao Ministério Público para manifestação.

Às providências.

Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 516168 Nr: 8592-94.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENNIS YURI SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTINA EVANITA DE 

OLIVEIRA - OAB:22331/MT

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para 

CONDENAR o acusado DENNIS YURI SILVA BARROS pela prática do crime 

descrito no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal c.c. art. 224-B da Lei 

8.069/90 c.c art. 69 do Código Penal, com a aplicação das atenuantes 

descritas no art. 65, inciso I e III, alínea “d”, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 519086 Nr: 11270-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS LEONARDO MACIEL, VITOR ZIDANE 

CONCEIÇÃO JABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426

 Vistos.

Os autos vieram-me conclusos para análise do pedido de restituição, 

formulado por LEONEL BARBOSA NUNES (fls. 71/73), de uma motocicleta 

YAMAHA XT660, de cor preta, placa QBR - 5983, encaminhada a este 

juízo, conforme ofício de fl. 42.

O Ministério Público manifestou-se à fl. 86 favorável ao pedido de 

restituição.

É a síntese.

A restituição do bem deve ser DEFERIDA.

De início, insta frisar que o bem apreendido não mais interessa à 

persecução penal, já que não é caso de bem objeto de confisco, nos 

termos do artigo 91, II do Código Penal, nem mesmo encontra base legal 

para aguardar apreendido até o trânsito em julgado, uma vez que não mais 

perdura interesse para o deslinde do processo (art. 118, CPP).

Demais disso, considerando que o requerente apresentou documentos 

suficientes a comprovar, de pronto, ser o respect ivo 

proprietário/possuidor de boa-fé (fls. 75/80), bem como não ser o objeto 

produto de crime, a restituição é medida que se impõe.

Pelo exposto, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, 

DEFIRO o pedido de restituição de uma motocicleta YAMAHA XT660, de 

cor preta, placa QBR - 5983, ao requerente LEONEL BARBOSA NUNES, 

mediante termo nos autos.

Às providências.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 415946 Nr: 21038-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA. - 

OAB:

 Cód.: 415946

Vistos,

Verifico que o acusado foi citado (fl. 74/75) e apresentou sua defesa à fl. 

78.

Dessa forma, dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência 

única de instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP.

Contudo, este juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e 

oitenta dias, exceto aquelas reservadas para os processos de réus 

presos, bem como com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT (Cia nº 0012926-40.2017.811.0000), devolvo os presentes 

autos à Secretaria da Vara e determino sejam lá mantidos até a 

elaboração da nova pauta, fazendo-se a conclusão deles tão logo 

decorrido o prazo supracitado, para os fins cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 415946 Nr: 21038-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA. - 

OAB:

 “Diante do exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado 

PEDRO JOSÉ HENRIQUE FERNANDES MELO. Todavia aplico-lhe as 

seguintes medidas cautelares:

1) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP);

2) Não mudar de residência sem comunicação prévia ao juízo;

Advirto o autuado que o não cumprimento de qualquer dos compromissos 

fixados ensejará a decretação da prisão preventiva.”

O acusado dá-se por CITADO nesta data e requer a nomeação da 

Defensoria Pública para sua defesa.

Restabeleço o curso e o prazo prescricional da ação penal e NOMEIO a 

Defensoria Pública que atua neste Juízo para patrocinar sua defesa.

Remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de 

Resposta à Acusação no prazo de 10 (dez) dias.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.

Saem os presentes devidamente intimados e o acusado cientificado da 

medida cautelar e obrigações acima fixadas e inclusive advertido das 

consequências de seu descumprimento. Após, cientificado da concessão 

de liberdade provisória com a medida cautelar imposta, pelo acusado, foi 

dito estar ciente das consequências do não atendimento das exigências 

legais, comprometendo-se a comparecer em Juízo, ou fora dele, sempre 

que intimado”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 415946 Nr: 21038-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA. - 

OAB:

 Diante do exposto e estando presentes a materialidade delitiva, indícios de 

autoria e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, DECRETO a 
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PRISÃO PREVENTIVA de PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO, o 

que faço com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de 

Processo Penal.Expeça-se o competente Mandado de Prisão, 

encaminhando-o para imediato cumprimento.Proceda-se ao lançamento 

dos dados referentes à ordem de prisão do acusado no sistema do CNJ, 

conforme a praxe. Ainda, caso haja bens pendentes de destinação, o 

disposto no artigo 1.494 da CNGC assim dispõe: “Não será exigido o edital 

mencionado no inciso I do artigo 1.492 da CNGC, tanto nos processos em 

andamento quanto nos processos findos, desde que decorridos mais de 

06 (seis) meses da apreensão do bem sem manifestação de possíveis 

interessados.”, desta forma, determino as seguintes providências em 

relação aos objetos apreendidos:I - Em se tratando da apreensão de arma 

de fogo no presente feito, decreto o seu perdimento, fazendo-o na forma 

do artigo 91, II, “a”, do Código Penal, determinando o encaminhamento ao 

Exército, nos moldes dos artigos 1.478 e 1.479 da CNGC.II - Decreto o 

perdimento de quaisquer outros bens que não foram reclamados. Se as 

apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua 

destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor econômico, 

proceda-se ao leilão ou doação, conforme o caso.Atendidas as 

determinações acima, procedam-se a devida baixa e anotações, 

encaminhe-se ao arquivo provisório.Cumpra-se. Cuiabá, 12 de junho de 

2017.LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 415946 Nr: 21038-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA. - 

OAB:

 PROCESSO-CRIME Nº 21038-37.2015.811.0042 (Código: 415946)

AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU PEDRO JOSE HENRIQUE FERNANDES MELO

 Vistos.

Cite-se o réu por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à 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, quando necessário.

 O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.

Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, certifique-se e 

abram-se novas vistas ao Ministério Público.

Cuiabá - MT, 13 de março de 2017.

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 399385 Nr: 3532-48.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAWAN ALEX SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS 

SABO MENDES - OAB:8361, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811, VANESSA BASSAN VASQUES - OAB:18627

 Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para comparecer(em) perante este Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT, no DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 17H00MIN, a fim de 

participar da audiência una de Instrução e Julgamento, nos autos acima 

mencionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 310216 Nr: 8113-48.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL COSTA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para comparecer(em) perante este Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT, no DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 17H00MIN, a fim de 

participar da audiência una de Instrução e Julgamento, nos autos acima 

mencionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 475001 Nr: 14927-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DIAS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10737

 Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para comparecer(em) perante este Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT, no DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 13H30MIN, a fim de 

participar da audiência una de Instrução e Julgamento, nos autos acima 

mencionados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 335880 Nr: 16888-18.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DE OLIVEIRA MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B

 Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para comparecer(em) perante este Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá-MT, no DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14H30MIN, a fim de 

participar da audiência una de Instrução e Julgamento, nos autos acima 

mencionados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 542125 Nr: 33521-94.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DA CONCEIÇÃO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 INTIMO ADVOGADA DE DEFESA DRA. DEISE JUSSARA ALVES, OAB-MT 

N°17.867, PARA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO 

LINDOMAR DA CONCEIÇÃO MEDEIRO, NA DATA DE 05/11/2018, AS 16:30 

HORAS, QUE SE REALIZARÁ NA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 5ª VARA 

CRIMINAL DE CUIABÁ-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 93666 Nr: 12786-89.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO MARQUES PEREIRA, ÂNGELO 

ELIS DE OLIVEIRA, HYLDEBRANDES MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A ADVOGADA DRA. ZORAIDE OLIVEIRA SOARES PARA 

DEVOLVER OS AUTOS CÓDIGO 93666, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS 

NOS TERMOS DA CNGC/TJMT.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 122041 Nr: 9133-79.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDO NUNES, RONALDO DE SOUZA 

ALBUQUERQUE, CLOVIS RIBEIRO DA SILVA, WANDERSON AYLLON DE 

PINHO, EUCLIDES FRANCISCO XAVIER FILHO, PAULO GONÇALVES DE 

QUEIROZ, NOEMIL ANTONIO DA SILVA, ADEMIR NOGUEIRA DOS REIS, 

CARLOS EDUARDO BARBOSA, RENATO SEBALHO CAMPOS, ANDRÉ 

LUIS MIRO CONCEIÇÃO, EDINEZ MARTINS DA SILVA, VINICIUS EDUARDO 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DR. Marco Aurélio Gonçalves da Silva Teixeira 

PARA DEVOLVER OS AUTOS CÓDIGO 122041, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) 

DIAS NOS TERMOS DA CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 156105 Nr: 3455-15.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO FERREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:MT-18107

 INTIMO O ADVOGADO DR. KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA 

PARA DEVOLVER OS AUTOS CÓDIGO 156105, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) 

DIAS NOS TERMOS DA CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 308088 Nr: 6887-08.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO TEIXEIRA ROCHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107

 INTIMO O ADVOGADO DR. KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA 

PARA DEVOLVER OS AUTOS CÓDIGO 308088, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) 

DIAS NOS TERMOS DA CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 334704 Nr: 15525-93.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DR. ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA PARA 

DEVOLVER OS AUTOS CÓDIGO 334704, NO PRAZO DE 24 (VINTE E 

QUATRO )HORAS NOS TERMOS DA CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 345644 Nr: 6068-03.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONI REIMON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DR. FERNANDO PASCHOAL ZANCHET PARA 

DEVOLVER OS AUTOS CÓDIGO 345644, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS 

NOS TERMOS DA CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 399383 Nr: 3530-78.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ, MARCO 

AURÉLIO FERREIRA DE SOUZA, ALENCAR NOVAIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:16877/MT, WALTER FERREIRA - OAB:1310/MS

 INTIMO A ADVOGADAO DRA. PRISCILA DOS SANTOS DUARTE PARA 

DEVOLVER OS AUTOS CÓDIGO 399383, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS 

NOS TERMOS DA CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 422003 Nr: 27981-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH WILLIAN SILVA, THIAGO CESAR 

NEVES PINHEIRO, LEANDRO APARECIDO LARA, ROMARIO WESLEY 

GOMES RAMOS, LUCAS NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356, DELCI BALEEIRO SOUZA - OAB:10246, DELCI 

BALEEIRO SOUZA - OAB:10246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS 

FILHO - OAB:10.269

 INTIMO O ADVOGADO DR. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA PARA 

DEVOLVER OS AUTOS, CÓDIGOS: 468004, 417285, 42203 E 419332, NO 

PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, NOS TERMOS DA CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 471295 Nr: 11181-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALLYS MATHEUS MIRANDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:9098/MT

 INTIMO O ADVOGADO DR. RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO 

PARA DEVOLVER OS AUTOS CÓDIGO 471295, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) 

DIAS NOS TERMOS DA CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 531320 Nr: 23123-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline M. Martins 

Pacheco - OAB:10402/MT

 INTIMO A ADVOGADA DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO 

PARA DEVOLVER OS AUTOS CÓDIGO 531320, NO PRAZO DE 24 (VINTE 

E QUATRO) HORAS, NOS TERMOS DA CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 510098 Nr: 2803-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SALIM LACERDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DR. RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO 

PARA DEVOLVER OS AUTOS CÓDIGO 510098, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) 

DIAS NOS TERMOS DA CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 360 de 601



 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 468004 Nr: 7885-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOBSON CESAR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO DE SOUZA - 

OAB:10246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DR. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA PARA 

DEVOLVER OS AUTOS, CÓDIGOS: 468004, 417285, 42203 E 419332, NO 

PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, NOS TERMOS DA CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 417285 Nr: 22494-22.2015.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA, JWS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DR. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA PARA 

DEVOLVER OS AUTOS, CÓDIGOS: 468004, 417285, 42203 E 419332, NO 

PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, NOS TERMOS DA CNGC/TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 419332 Nr: 24670-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA, LNDS, LAL, RWGR, TCNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT, DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB:18359, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269/MT

 INTIMO O ADVOGADO DR. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA PARA 

DEVOLVER OS AUTOS, CÓDIGOS: 468004, 417285, 42203 E 419332, NO 

PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, NOS TERMOS DA CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 503073 Nr: 42090-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCELINO MARTINS DE OLIVEIRA, JEAN 

CARLOS DE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097-A, JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA PARA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DA 

TESTEMUNHA CAMILA DA SILVA MARQUES, NA DATA DE 25/10/2018, 

AS 15:30 HORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 5ª VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE CUIABÁ-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 387586 Nr: 1659-13.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA, 

VILMAR DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S) DE DEFESA DO 

ACUSADO SERGIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA, DR. JOSÉ BATISTA 

FILHO – OAB/MT 13.696 A, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DAIS, 

JUNTE NOS AUTOS INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, SOB PENA DE 

DESENTRANHAMENTO DA PEÇA DE FLS. 74/82.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 363347 Nr: 2708-26.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Cód. 363347

VISTOS ETC.

I - Designo o dia 24.06.2016, às 15h00min, para a realização de Audiência 

de Instrução e Julgamento.

II - Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa, residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição do acusado e das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca.

 III - Intime-se o acusado, seu advogado, caso existente no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

IV - Se o réu estiver preso, requisite-se.

V - Intime eventuais vítimas existentes no feito.

VI - Ressalto ainda, que as partes deverão comparecer aptas para 

apresentação de alegações orais em audiência.

VII - Cumpra-se.

 Cuiabá, 05 de maio de 2016.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 381451 Nr: 23224-67.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR PABLO DA GUIA, LEANDRO 

MAGALHÃES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PINHEDO 

HERNANDES - OAB:19.124/MT

 Processo Criminal nº. 23224-67.2014.811.0042

 Vistos etc,...

 Considerando o teor da certidão de fl. 135, expeça-se novo mandado de 

intimação para as testemunhas Androaldo e Octacizia, devendo constar o 

mesmo endereço dos autos.

 Com relação a não localização do endereço do acusado Leandro 

Magalhães conforme certidão à fl. 130 intime-se a defesa do acusado 

para no prazo de 05 dias se manifestar quanto ao endereço atual.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 417464 Nr: 22685-67.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON TEODORO DE SOUZA, 

ANCELMO LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT, ISAIAS ALVES DE SOUZA - OAB:15768/MT

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e o acolho no 

efeito modificativo, a fim de se corrigir a contradição apontada na 

sentença. Assim, tendo em vista a ocorrência de contradição, FAÇO A 

DEVIDA CORREÇÃO na parte que consta: “Não há causas de aumento ou 

diminuição da pena” e “Desta forma, encontro a pena definitiva para o 

acusado Ancelmo Lopes de Souza em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão e 20 (vinte) dias-multa”, PASSANDO A CONSTAR A 
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SEGUINTE REDAÇÃO: “Não há causas de diminuição da pena” e Desta 

forma, encontro a pena definitiva para o acusado Ancelmo Lopes de 

Souza em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.De ofício procedo as mesmas alterações para réu Wanderson 

Teodoro de Souza, PASSANDO A CONSTAR A SEGUINTE REDAÇÃO: 

“Não há causas de diminuição da pena” e Desta forma, encontro a pena 

definitiva para o acusado Wanderson Teodoro de Souza em 03 (três) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.No mais, 

persiste o dispositivo, que condena os acusados Ancelmo e Wanderson, 

em todos os seus termos. Publique-se e retifique-se o registro da 

sentença, procedendo-se todas as baixas e anotações 

necessárias.Intime-se.Cuiabá, 26 de julho de 2018.Suzana Guimarães 

Ribeiro Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 420869 Nr: 26369-97.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONATO GUIMARÃES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Processo crime nº 26369-97.2015.811.0042

Vistos etc,...

Considerando o ofício de fls.221//223, vistas à defesa do acusado 

Deonato Guimarães Souza, para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Solicite a devolução da carta precatória expedida para a Comarca de 

Florianópolis (fl. 225), devidamente cumprida.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 516172 Nr: 8595-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN DAUAN PEREIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:19848/0

 "(...)Dessa forma, determino o douto advogado Josimar Vitor Pereira, para 

que comprove que notificou o mandante da renúncia nos termos do art. 

112 do CPC c/c § 3º do art. 5º da Lei n. 8.906/94 (EOAB), advertindo-o 

que, não o fazendo e não apresentando qualquer justificativa, poderá ser 

aplicada a multa prevista no art. 265 do CPP, além de ser comunicado a 

OAB para as sanções administrativas cabíveis."(...)

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 542529 Nr: 33919-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane F. Amorim Rocha - 

OAB:10.191/MS, JEFERSON RIVAROLA ROCHA - OAB:10.494, MARIZA 

RIVAROLA ROCHA - OAB:5896, Priscila Judice Lemes - 

OAB:20.199-B/MS, TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217/O

 Vistos.

Designo o dia 17/10/2018, às 15h40min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifique-se o Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 539092 Nr: 30611-94.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KELLY DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de restituição aforado por KELLY DE ALMEIDA SILVA, 

onde a mesma pretende que lhe seja restituído o veículo apreendido em 

poder dos acusados Wilmar, Leandro e Joelson, quando estes foram 

presos em flagrante delito.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou 

desfavoravelmente ao pedido de restituição.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

É cedido que antes de transitar em julgado a sentença, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo ou, ainda, quanto àquelas referidas no Art. 119, do Código de 

Processo Penal.

No presente caso, além da requerente não ter comprovado ser a legítima 

proprietária do veículo apreendido em poder de Wilmar, Leandro e Joelson 

(fl. 19 dos autos principaos), entendo que o mesmo ainda interessa ao 

deslinde do feito, porquanto foi utilizado pelos denunciados para 

transportar entorpecente.

Ademais, frisa-se que se deve aguardar o término da instrução criminal, 

pois somente durante a referida fase processual é que serão produzidas 

provas a fim de demonstrar se o veículo era ou não habitualmente utilizado 

para a prática ilícita.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VEÍCULO - PLEITO DEFENSIVO SOB O ARGUMENTO DE QUE O BEM NÃO 

TERIA LIGAÇÃO COM O CRIME - SUFICIENTES INDÍCIOS DO USO DO BEM 

PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS - PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO 

ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INTERESSE PROCESSUAL 

DO BEM APREENDIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO 

DESPROVIDO. "(...) necessária a manutenção da apreensão do veículo 

para a apuração de ilícito penal e da dimensão desse ilícito, não se 

reputando viável atender ao pleito recursal neste momento, pois, somente 

após a instrução e o desfecho da ação penal, com sentença definitiva, 

haverá possibilidade de se discutir acerca da devolução ou não do bem, a 

fim de evitar perecimento da prova." (TJPR - 5ª C.Crim. - AC nº 0731980-0 

- Rel. Juiz. Subst. 2º Grau Raul Vaz da Silva Portugal - DJ 29/04/2011). 

(TJ-PR 7921597 PR 792159-7 (Acórdão), Relator: Eduardo Fagundes, Data 

de Julgamento: 08/03/2012, 5ª Câmara Criminal).

Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição em tela.

Com o decurso do prazo recursal, arquivem-se os presentes com as 

baixas e anotações de praxe.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 533032 Nr: 24736-46.2018.811.0042

 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): FRANCISLEY FERREIRA FERNANDES SALES, 

IRAN PAULA CORREA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOUZA SANTANA - 

OAB:23776/O

 RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet contra os denunciados 

FRANSCISLEY FERREIRA FERNANDES SALES e IRIAN PAULA CORREA 

SALES. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/10/2018, às 16:30 horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição 

das testemunhas de Acusação e Defesa.Citem-se os acusados dos 

termos da ação e intimem-nos da data do interrogatório.Intimem-se as 

testemunhas e os advogados dos réus, sendo estes, via DJE. Notifique-se 

o Ministério Público.Requisite-se a apresentação do acusado Francisly 
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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 necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 323956 Nr: 3259-74.2012.811.0042

 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): ANDRE LUIZ DE ASSUNÇÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:8.661

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para DESCLASSIFICAR para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 as imputações 

conferidas ao acusado ANDRE LUIZ DE ASSUNÇÃO GOMES, portador do 

RG n. 4995267 IIEP/PA, filiação: Tarciso Barbosa Gomes e Gregória 

Assunção Gomes, data de nascimento: 26/03/1990, brasileiro, natural de 

Belem/PA, residente a Rua B, nº 229, Bairro Novo Terceiro, em Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 478467 Nr: 18306-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Monteiro 

Araújo - OAB:8510/MT, Mayara Sobral Alves do Carmo - 

OAB:16.529-E, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791, VALENTINA 

EVANITA DE OLIVEIRA - OAB:022.331

 Vistos etc.

Frente à deficiência do réu – que é tetraplégico –, DEFIRO o pedido de fl. 

217, de modo que, para que o mesmo compareça à solenidade designada 

à fl. 207, DETERMINO que se oficie ao SAMU para que, na data aprazada, 

proceda o traslado do acusado de sua casa para o fórum e do fórum para 

sua casa.

Procedam-se as devidas comunicações.

 Após, aguardem-se os autos em cartório até a realização da audiência de 

instrução.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535534 Nr: 27188-29.2018.811.0042

 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): NAYAN GUSMÃO DE ALMEIDA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CAMARGO DA 

SILVA (ESTAGIÁRIO MARTINS ADVOCACIA) - OAB:19153/E

 Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, 

MANTENDO a segregação cautelar de NAYAN GUSMÃO DE ALMEIDA 

SALDANHA.Cumpra-se a parte final da decisão fl. 138.Após, 

aguardem-se os autos em cartório até a realização da audiência já 

designada à fl. No mais, cumpra-se a decisão de fl. 138.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 384847 Nr: 26882-02.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA CONCEIÇÃO DA SILVA, ARILDO 

OSVALDO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA ROSA TREVISAN - 

OAB:15426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA ROSA TREVISAN 

- OAB:15426/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR os denunciados ANITA CONCEIÇÃO DA SILVA, portador do 

RG n. 1767347-0 SSP/MT, inscrito no CPF sob n. 028.564.311-86, filiação: 

Frederico Severiano da Silva e Juliana Herculana da Silva, data de 

nascimento: 11/11/1980, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à Rua 

da Castanhola, Quadra 15, n° 10, Bairro Mapim, em Várzea Grande/MT e 

ARILDO OSVALDO DA CONCEIÇÃO, filiação: Lurdes Pedrosa da 

Conceição, data de nascimento: 14/11/1978, brasileiro, natural de 

Cuiabá/MT, residente à Rua Lord, Quadra 05, Casa 01, Bairro Mapim, em 

Várzea Grande/MT, nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, c/c 

art. 40, inciso III da Lei n° 11.343/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535534 Nr: 27188-29.2018.811.0042

 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): NAYAN GUSMÃO DE ALMEIDA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CAMARGO DA 

SILVA (ESTAGIÁRIO MARTINS ADVOCACIA) - OAB:19153/E

 Impulsiono estes autos para intimar o patrono constituído, ante a certidão 

de fls. 152, para que compareça a audiência designada para a data de 

24/10/2018, às 14:00 horas juntamente com a testemunha: Marcos 

Vinicius Fontana, independentemente de intimação desta, sob pena de 

desistência tácita da referida testemunha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 376098 Nr: 20916-63.2011.811.0042

 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): LUIZ CECÍLIO DOS SANTOS SABALA, 

FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, PAULY RAMIRO 

FERRARI DORADO - OAB:12563

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 380498 Nr: 22247-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ROGERIO MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB 7.870

 Ação Penal n.º 22247-75.2014 ( Id. 380498 )

Vistos.

R. Hoje.

Aportou esse feito conclusão em decorrência da manifestação ministerial 

de fls. 119 e V°.

 Pois bem.

Considerando que o representante do M. Público informou novo endereço 

do acusado, expeça carta precatória para comarca de Tangará da Serra – 

MT, com a finalidade de efetuar citação pessoal do réu, no endereço do 

parecer ministerial supra mencionado.

Cumpra.

Cuiabá, 14 de setembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 363 de 601



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 302280 Nr: 19369-22.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO RIOS - 

OAB:47152/OAB-PR

 Intimação para a defesa apresentar alegações finais no prazo de 5 dias.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 158146 Nr: 5503-44.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI PIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a certidão retro, REDESIGNO a sessão visando o 

interrogatório do réu para o dia 15.3.2019 às 16 horas.

Manifeste-se o Ministério Público acerca da não localização da testemunha 

Marcos Evandro Kopke (fl. 176v).

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 349408 Nr: 10450-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERSON LEITE MENDES, ANDERSON 

BARBOSA DA SILVA, JONNY MOURA BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES - OAB:22849/O, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13696-A/MT, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na figura de seus advogados para 

que, no prazo de 5 dias, arrolem suas testemunhas, indicando de imediato 

os quesitos no caso de testemunha civil ou militar da reserva que resida 

em outra Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 531719 Nr: 23482-38.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARIO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:19793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do requerido, os 

quais, considerando a ausência de valor atribuído à causa, fixo em R$ 

3.000,00 (três mil reais), o que faço com fulcro no art. 85, §§2° e 8° do 

CPC. A exigência das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios sucumbenciais ficarão suspensas, em face da gratuidade de 

justiça deferida, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, 

conforme artigo 98, §3º, do CPC/2015.P. R. I.Em caso de eventual(is) 

recurso(s) de apelação da(s) parte(s), cumpra-se o disposto no art. 

1.010, §§ 1° a 3°, do CPC/2015.Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 158146 Nr: 5503-44.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI PIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 Finalidade: intimação do advogado do réu para ciência do despacho que 

segue transcrito "VISTOS ETC. Tendo em vista a certidão retro, 

REDESIGNO a sessão visando o interrogatório do réu para o dia 15.3.2019 

às 16 horas. Manifeste-se o Ministério Público acerca da não localização 

da testemunha Marcos Evandro Kopke (fl. 176v). Expeça-se o necessário 

para a realização do ato. Às providências. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 128928 Nr: 9785-62.2009.811.0042

 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): ODAIR PEREIRA DE MOURA, ANDERSON 

RICARDO VIEIRA, EVALDO MOREIRA DE ARAÚJO JUNIOR, JOSIMAR 

ODILON DA CUNHA, JHONES CLEY SOARES DE ALMEIDA, IVAN 

FERREIRA DA SILVA, FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO, HUGO 

BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, 

DEIZIANE PADILHA DA SILVA QUINTANA - OAB:14.834, GUILHERME 

PAES MAIOLINO - OAB:18274, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233, 

JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 VISTOS ETC.

HOMOLOGO a desistência do Ministério Público na oitiva da testemunha 

CB RR Alcidio de Souza (fl. 677).

De outra feita, aguarde-se a realização da instrução aprazada à fl. 654.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 356348 Nr: 18271-94.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7388/MT, Tallita Carvalho de Miranda - OAB:18867

 VISTOS ETC.

Intime-se à defesa para, no prazo de 8 dias, apresentar alegações finais 

nos termos do art. 428 do CPPM.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156406 Nr: 3756-59.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS PEIXOTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 VISTOS ETC.

HOMOLOGO a desistência do Ministério Público na oitiva da testemunha 

Alex Luiz Dias da Silva veiculada na cota retro.

 De outra feita, intime-se a defesa para que, no prazo de 5 dias, arrole 

suas testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de 

testemunha civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 312186 Nr: 10539-33.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA PAREDES, 

EDVAN MANOEL DE AZEVEDO, MARIA IZABEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON BENEDITO RONDON 

FILHO - OAB:24468/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - 

OAB:24217/O, Morgana Kamila Freires da Silva - OAB:24230/O, 

TENARÊSSA APARECIDA ARAÚJO DELIA LIBERA - OAB:7031, VILMA 

RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7013

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a limitação do rol de testemunhas previsto no art. 417, §2º, 

do CPPM, intime-se a defesa do réu Edvan para, no prazo de 5 dias, 

arrolar suas testemunhas conforme a disposição legal.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 158146 Nr: 5503-44.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI PIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 30.08.2018 às 14h, oportunidade 

em que será realizado o interrogatório do réu.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 158146 Nr: 5503-44.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI PIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 VISTOS ETC.

Decorrido o prazo para cumprimento das cartas precatórias expedidas às 

fl. 127 e 129, com ou sem o cumprimento das missivas, certifique-se.

Tendo em vista que a expedição de carta precatória não suspende a 

instrução criminal (§ 1º, art. 359), após o decurso do prazo das missivas 

acima referidas, expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha de 

defesa Adelina Maria de Jesus Ferreira (fl. 105), no prazo de 30 (trinta) 

dias, intimando as partes para apresentarem quesitos, na forma da lei, já 

que as outras duas testemunhas arroladas pela Defensoria Pública (Nair e 

Ideir) são comuns à acusação.

Decorrido o prazo para cumprimento da carta precatória, com ou sem o 

cumprimento da missiva, certifique-se e volvam-me os autos conclusos.

Outrossim, considerando que tanto as testemunhas de acusação quanto 

as da defesa não residem nesta cidade, bem como que foi decretada a 

revelia do réu (fl. 100), CANCELO a audiência designada à fl. 126.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 533348 Nr: 25089-86.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CESAR TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu 

advogado para impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 168646 Nr: 15939-62.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFB, MADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LARESSA MARQUES DE O. BRITO - 

OAB:21.288, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10657/MT, 

RODOLPHO GARCIA G. BANDEIRA - OAB:16613

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material no julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO.Intimem-se.RECEBO a apelação interposta pela 

defesa do réu Marco Antônio de Assis Campos à fl. 733.Conceda-se vista 

dos autos à defesa do acusado Marco Antônio para apresentação das 

razões recursais, nos termos do artigo 531 do CPPM.Apresentadas as 

razões, abra-se vista para o Ministério Público para apresentar as 

contrarrazões.Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 498242 Nr: 37386-62.2017.811.0042

 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): FABIO CARDOSO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

REVOGO o despacho retro.

DESIGNO sessão de interrogatório do réu para o dia 28.2.2019, às 

17h15min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato aprazado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 163346 Nr: 10666-05.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO COVIZZI BONFIM, WESLEY ROMÃO 

DE GODOI, REGINALDO GUIMARÃES FORTES, DARIJARBAS DE LIMA 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - OAB:15.833, 

EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877/MT, GUILHERME PAES 

MAIOLINO - OAB:18274

 VISTOS ETC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 365 de 601



RATIFICO todos os atos processuais praticados pelos Juízos da 6ª e 7ª 

Varas Criminais da Comarca de Cuiabá/MT, inclusive os decisórios, 

determinando o processamento da ação penal perante o JUÍZO 

SINGULAR.

 Outrossim, seguindo entendimento do Pretório Excelso, os interrogatórios 

dos réus serão realizados depois da oitiva das testemunhas, ao final da 

instrução. (STF. Plenário. HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

03.03.2016 – Info 816).

DESIGNO sessão de instrução para o dia 28.3.2019 às 13h30min, 

oportunidade em que serão realizadas as oitivas das demais testemunhas 

acusação indicadas à fl. 366, devendo a testemunha Orlanda Alexandre e 

a vítima Gelson Alexandre serem conduzidas coercitivamente.

Expeça-se o necessário para a realização do ato aprazado.

 Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 333512 Nr: 14147-05.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Código: 333512

Vistos etc;

Ante a manifestação pelo Ministério Público à fl.249, designo o dia 18 de 

Outubro de 2018, às 15h, para a oitiva das testemunhas faltantes, bem 

como o interrogatório do acusado.

Expeça-se o necessário para realização do ato, atentando-se ao parecer 

supramencionado.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529049 Nr: 20822-71.2018.811.0042

 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): ADEMILSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa entendeu por impugnar a inicial acusatória em 

sede de alegações finais (fl. 72), 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 do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 

397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo 

nesta fase 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, dando o denunciado ADEMILSON PEREIRA DA 

SILVA como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03/10/2018, às 

14:40 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

arroladas nos autos.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

No mais, encaminhe-se o feito à Defensoria para, querendo, manifestar 

quanto ao laudo de fl. 56/59.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 538675 Nr: 30210-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SILVA LIMA, BRUNO SOAREES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 03/10/2018, às 15:40 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 128285 Nr: 16035-48.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FARIAS LIMA, JAIR SILVEIRA DA SILVA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:Intimação

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Diego Farias Lima, Cpf: 02123912166, Rg: 1984012-8 

SSP MT Filiação: Carlos Souza Lima e Maria de Fátima Faria Lima, data de 

nascimento: 05/07/1988, brasileiro(a), natural de Campo grande-MS, 

convivente, autonomo, Endereço: Avenida 02, Quadra 16, Casa 41, Bairro: 

Real Parque, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Paraque tome ciência da sentença de pronuncia de fls.544/548

Resumo da inicial:Diante do exposto, encontramse o denunciado DIEGO 

FARIAS LIMA, incurso no artigo 121, § 2°, inciso, em concurso de 

pessoas, nos termos do artigo 29, todos do CP.

Decisão/Despacho:

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para, com 

alicerce no art. 415, II, do Código de Processo penal, absolver 

sumariamente JAIR SILVEIRA DA SILVA JÚNIOR da acusação que lhe foi 

imputada no caso vertente, bem como para, com base no art. 413, da 

mesma fonte legislativa, pronunciar DIEGO FARIAS LIMA nos termos do 

art. 121, § 2º, IV (utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima) 

do Código Penal.

Nome do Servidor (digitador):Alexandre

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 528766 Nr: 20579-30.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA 

- OAB:18853

 Vistos.

Não foram alegadas preliminares e não se acham presentes quaisquer 
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das hipóteses do artigo 397 do CPP, a permitir, nessa quadra, a absolvição 

sumária.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21/02/2019 às 

17h00min.

Intime-se o réu, a defesa e testemunhas arroladas pelas partes.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 128285 Nr: 16035-48.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FARIAS LIMA, JAIR SILVEIRA DA SILVA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60 dias

Intimando:Réu(s): Diego Farias Lima, Cpf: 02123912166, Rg: 1984012-8 

SSP MT Filiação: Carlos Souza Lima e Maria de Fátima Faria Lima, data de 

nascimento: 05/07/1988, brasileiro(a), natural de Campo grande-MS, 

convivente, autonomo, Endereço: Avenida 02, Quadra 16, Casa 41, Bairro: 

Real Parque, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Intimar o réu, acima qualificado, da sentença de pronúncia de fls 

544/548

Resumo da inicial:Diante do exposto, encontramse o denunciado DIEGO 

FARIAS LIMA, incurso no artigo 121, § 2°, inciso, em concurso de 

pessoas, nos termos do artigo 29, todos do CP.

Decisão/Despacho:Ante ao exposto, julgo parcialmente procedente a 

denúncia para, com alicerce no art. 415, II, do Código de Processo penal, 

absolver sumariamente JAIR SILVEIRA DA SILVA JÚNIOR da acusação 

que lhe foi imputada no caso vertente, bem como para, com base no art. 

413, da mesma fonte legislativa, pronunciar DIEGO FARIAS LIMA nos 

termos do art. 121, § 2º, IV (utilização de recurso que dificultou a defesa 

da vítima) do Código Penal.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 305214 Nr: 2962-04.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o assistente de acusação, 

MICHELLE SANTOS MACHADO OAB/MT 13.023, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 331826 Nr: 12289-36.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15.431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento n. 52/2007-CGJ , 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar os advogados de defesa 

HUENDEL ROLIM WENDER OAB/MT 10.858 E EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO OAB/MT 46.984 para que tomem ciência que foi designada a 

data de 23/10/2018 às 14h15min, para a realização da audiência de 

inquirição da vítima, no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cáceres-MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 360313 Nr: 23038-78.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:EDWARD RODRIGUES SANTOS DE ALMEIDA

Finalidade:Para que, no prazo de 10 dias, indique novo advogado para 

efetuar sua defesa, ou, no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo 

de ser patrocinado pela Defensoria Pública, com a advertência de que em 

caso de silêncio, esta será nomeada para prosseguir em sua defesa.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Intime-se o acusado via edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, constituir novo patrono, consignando que no seu 

silêncio sua defesa passará a ser patrocinada pela Defensoria Pública.

Havendo manifestação, conclusos.

Do contrário, certifique o decurso do prazo e abra-se vista dos autos à 

Defensoria.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 469170 Nr: 9062-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Gonçalves da 

Conceição - OAB:60332

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a advogada de defesa, RENATA 

GONÇALVES DA CONCEIÇÃO OAB/PR 60.332 para que tome ciência da 

data da audiência designada para o dia 05/10/2018 às 13h30min, e que foi 

expedida Carta Precatória para a Comarca de Cáceres-MT, para intimar o 

réu da referida data da audiência.

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): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 514300 Nr: 6824-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR AUGUSTO SALDANHA BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13968

 Carta Precatória nº 6824-36.2018.0042 – Código 514300

 Despacho->Mero expediente

Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 09/10/2018, às 13:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.
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 Cuiabá, 25 de julho de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 510240 Nr: 2939-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Vistos etc.

Ante o teor do ofício de fls. 45, informando que o policial militar João 

Eduardo Silva, arrolado como testemunha de acusação nos atos nº 

1205-26.2014.811.0088 – cód. 54620, encontra-se em gozo de licença 

prêmio até o dia 07 de setembro do corrente ano, REDESIGNO a audiência 

designada às fls. 33, para o dia 08 de outubro de 2018, às 14h00min.

Comunique-se o juízo deprecante da redesignação da audiência.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 514668 Nr: 7171-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DOS SANTOS, RADAMÉS 

ANDRADE CASSEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAMIRO VELLUDO 

SALVADOR NETO - OAB:206320/SP, CHRISTOPHER ABREU 

RAVAGNANI - OAB:299585/SP, FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:267147/SP, GABRIEL SCHIMIDT BEZERRA - 

OAB:343743/SP, REGIS GALINO - OAB:210396/SP, ROBERTO LOPES 

TELHADA - OAB:24509/SP, ROBERTO TADEU TELHADA - 

OAB:146232/SP

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi assim deliberado:

 “Vistos etc.

Diante do relatado acima, redesigno audiência de instrução para o dia 09 

de outubro de 2018, às 15h30min.

Intimem-se as testemunhas, as defesas.

Comunique-se o Juízo Deprecante da designação da audiência.

Saem as partes intimadas desta decisão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 525973 Nr: 17915-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR LUZ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, MARCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12.568

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO este autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

de defesa para manifestar na fase do art. 402 do Código de Processo 

Penal, no prazo legal.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 435159 Nr: 11374-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CANTUÁRIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:16738, KALYNCA DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, WELBER COSTA BAIMA - OAB:OAB 

7.870

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono do reu para 

que no prazo legal apresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 485295 Nr: 24988-83.2017.811.0042

 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: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186, JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR - OAB:18098/MT

 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 as partes para, no 

prazo não superior a 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as. Existindo pedido para produção de 

prova testemunhal, as partes devem apresentar rol de testemunhas no 

mesmo ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 460784 Nr: 601-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAGNO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT, THIAGO ALENCAR SILVA ABRÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:21689

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER 

o acusado CARLOS MAGNO SILVA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 

repositor em supermercado, nascido em 26/11/1988, natural de Cuiabá/MT, 

filho de José Carlos de Oliveira e Nilva da Silva, inscrito no CPF sob o n. 

028.637.771-30 e RG 1535628-0 SSP/MT, residente e domiciliado na rua 

Vital Batista, n. 129, bairro Poção, nesta capital, das sanções do art. 129, 

§9º do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal.Conforme inteligência do artigo 1.387 da 

CNGC - TJ/MT, DEIXO DE DETERMINAR a intimação pessoal do 

acusado.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIME-SE o patrono do acusado via 

DJE.Transitada em julgado, PROMOVAM-SE as anotações e comunicações 

constantes no artigo 1.453 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça, após ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas de estilo. P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 28 de setembro de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 500611 Nr: 39614-10.2017.811.0042

 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: CPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMMCDC, LMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:6588/O

 Diante do exposto e em conformidade com o parecer do representante do 

Ministério Público, HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus 
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jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes, às fls. 

69/72, nos seguintes termos: “Da guarda e visitas: as partes, em comum 

acordo, declaram que a guarda da menor LAISA MARIA MEDEIROS 

CANTO DA COSTA, permanecerá com a mãe LAÍS MEDEIROS DO CANTO 

e o pai CRYSTOPHER PEREIRA DA COSTA poderá visitar sua filha a 

qualquer tempo, de forma livre, na modalidade de “visitas assistidas”, na 

residência da mãe, devendo, para tanto, apenas avisar com antecedência, 

para fins de agendamento, a fim de que a mãe não saia com a criança.Da 

pensão: As partes definem o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais) mensais, todo dia 10 (dez) de cada mês, como já vem ocorrendo, na 

conta da mãe da menor, junto ao Banco Bradesco, agência 1461-3, Conta 

Corrente 0037968-9, beneficiária LAÍS MEDEIROS DO CANTO, CPF n.º 

733.271.821-91.”No que se refere à obrigação alimentícia, visando evitar 

futuras dificuldades na atualização do valor devido, converto o valor 

acordado pelas partes para o equivalente a 27% (vinte e sete por cento) 

do salário mínimo vigente, equivalente atualmente a R$ 257,58 (duzentos e 

cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).Deixo de determinar a 

juntada do presente acordo aos autos das Medidas Protetivas n.º 

29660-37.2017.811.0042 (código: 490234) e n.º 29660-37.2017.811.0042 

(código: 490234) e do processo n.º 1037240-07.2017.8.11.0041 (PJe), por 

já ter sido proferida sentença de extinção destes autos.Desta forma, em 

razão da homologação do acordo, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 487, III, "B" do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE O TERMO DE GUARDA.Publique-se 

e intimem-se as partes.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Após, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. Cuiabá, 28 de setembro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 446081 Nr: 22970-26.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 22970-26.2016.811.0042 (Cód.446081)

VISTOS.

INTIME-SE o patrono da exequente, para manifestar acerca do pleito de 

fls.46/57, no prazo de 10 (dez) dias, via DJE, sob pena de concordância.

Após, com ou sem manifestação, o que deve ser certificado, remetam-se 

os autos ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 435157 Nr: 11372-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BASTIAN FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE AMORIM REIS - 

OAB:12931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACIEL ALVES 

FERRAZ - OAB:19463, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994/MT, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 535789 Nr: 27426-48.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFMBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGHATA FERREIRA - OAB:18232, 

carolina rosseto sanches - OAB:19142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓD. 535789.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pleiteia a redesignação 

da Audiência de Conciliação designada nos autos para o dia 02/10/2018, 

por motivo de trabalho – fl. 88.

Desta forma, DEFIRO o pedido retro e REDESIGNO a Audiência de 

Conciliação para o dia 23/10/2018 às 16h30min.

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida, devendo o respectivo mandado ser 

cumprido no endereço de fl. 88.

Intime-se a parte autora, por meio de sua patrona – via DJE.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá, 1º de outubro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 508641 Nr: 1469-45.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFMBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGHATA FERREIRA - OAB:18232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:10446/MT

 Vistos.

Considerando o esclarecido na petição retro pela parte autora, 

desentranhe-se o petitório de fls. 542/543, entregando-o à sua 

subscritora.

No mais, aguarde-se a realização da Audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento designada nos autos para o dia 23/10/2018.

Intimem-se as partes, por meio de seus patronos - via DJE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 406606 Nr: 11192-93.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que 

CONFIRMO a liminar de fls. 17/18, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

CPC, restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, 

por mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas.Esclareço, por oportuno, que em sendo o caso, diante de 

novas circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação 

das medidas protetivas perante a Delegacia Competente.Consigno, 

outrossim, que em atenção ao parecer ministerial retro, a Ação Penal que 

guarda relação com os fatos noticiados nestes autos se encontra 

devidamente apensada aos presentes autos e registrada sob o cód. 

470214.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento de eventuais 

custas processuais, bem como deixo de condená-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06, não 

necessitando, destarte, de advogado.INTIMEM-SE pessoalmente as partes, 

atentando-se ao novo endereço do requerido de fl. 22.Intime-se o patrono 

do requerido - via DJE.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública 

Cível.Com o transcurso do prazo determinado de manutenção das medidas 

protetivas, certifique-se e arquive-se, com a adoção das formalidades de 

praxe.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 1º de outubro de 
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2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 407579 Nr: 12213-07.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVDA, IVDA, ACVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT, LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8476

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a INTIMAÇÃO do requerido, por meio do 

seu patrono, via DJE, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do relatório de estudo interprofissional juntado às fls. 

127/130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 428500 Nr: 3945-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LLAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA 

- OAB:12086-B

 Autos n. 3945-27.2016.811.0042.

I. Como medida prévia ao pedido de arquivamento do presente feito, dê-se 

vista a parte exequente e ao Ministério Público do pedido e documentos de 

fls. 244/248.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 515310 Nr: 7751-02.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Xavier da Silva - 

OAB:12162, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Luis Malheiros Oliveira 

Junior - OAB:21169/MT

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a causídica 

MARTA XAVIER DA SILVA, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 401235 Nr: 5474-18.2015.811.0042

 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: HSRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOMSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13121-A/MT, SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 56/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a causídica 

FLÁVIA SILIANI LUZ FERNANDES, via DJE, para que, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca e 

apreensão do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 483405 Nr: 23158-82.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICODEMUS PACHECO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a INTIMAÇÃO da patrona Patricia Gabryelle 

Alves, via DJE, para, em 10 dias, apresentar resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 465190 Nr: 5100-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LUIS HENRIQUE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 Certifico para os devidos fins que, em virtude do MM. Juiz Titular desta 

Vara estar ministrando curso de Formação Inicial para Ingresso na 

Magistratura do TJ – SC na disciplina “Administração Judiciária – Gestão 

Processual”, na Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa 

Catarina, no dia 27 de Agosto de 2018, devidamente autorizado pelo 

TJ/MT, resta prejudicada a realização da audiência outrora designada 

nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 410478 Nr: 15189-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO AMARAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16962, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762

 Autos n. 15189-84.2015.811.0042.Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31.10.2018, primeira data livre na pauta, às 13 horas 

(Código de Processo Penal – Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, o 

juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do 

acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do 

querelante e do assistente). Para o caso de testemunha residente em 

outra comarca expeça-se carta precatória para sua oitiva, fixando o prazo 

de cumprimento em 30 dias no caso de acusado preso e 120 dias se 

estiver em liberdade (Código de Processo Penal – Artigo 222. A 

testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do 

lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, 

com prazo razoável, intimadas as partes. § 1o A expedição da precatória 

não suspenderá a instrução criminal. § 2o Findo o prazo marcado, poderá 

realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez 

devolvida, será junta aos autos).III. Int.IV. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cuiabá/MT, 15 de maio de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 418151 Nr: 23426-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROSA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORO SANTOS 

NERY-UNIJURIS-UNIC - OAB:4630

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de setembro 

de 2016, às 13h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Em obediência ao que preceitua o art. 27 da Lei 11.340/06, intime-se 

pessoalmente a Defensoria Pública ou o advogado nomeado para que 

participe do ato e acompanhe o réu.

III. Caso se trate de réu preso, requisite-se a sua apresentação ao Sistema 

Prisional.

IV. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 88969 Nr: 1379-13.2014.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TO, DPT, HdBT, PEPdBPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10129/MT, Olair de Oliveira - OAB:14547, REGINALDO SIQUEIRA 

FARIA - OAB:7028, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333

 4. Dispositivo

Em razão do exposto, julgo extinto o presente procedimento, na forma do 

art. 487, I, do CPC para determinar:

a) Realize-se a desinterdição do local denominado Chacará do Salu, caso 

este já não tenha sido desinterditado por intermédio de outra decisão.

b) Determino que o referido estabelecimento seja incluso na lista de 

estabelecimentos a serem fiscalizados pelos Agentes da Infância, e, 

sendo constatado o descumprimento de qualquer norma referente ao ECA 

ou a Portaria 011/2007/COORD/JIA, deverá ser imediatamente comunicado 

ao Ministério Público para ciência e providências que entender 

necessárias.

c) Intime-se o Ministério Público dando lhe ciência da decisão, bem como o 

requerido por intermédio de seu advogado.

d) Nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

e, após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 102705 Nr: 344-13.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SFP, APFdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:19.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Sofia Fernandes 

Pinho, representada por sua genitora, a Senhora Paula Fernandes dos 

Santos Silva, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando que 

seja matriculada na Escola Estadual Souza Bandeira

Aduziu na exordial que não obteve êxito na efetivação da matrícula na 

Escola Estadual Souza Bandeira, mais próxima de sua residência.

A liminar foi postergada às fls. 25/25-v.

O Requerido apresentou contestação conforme às 29/40.

Após a apresentação da contestação, o Ministério Publico se manifestou 

pedindo a intimação da parte autora para as pretensões de direito (fls.41).

No entanto, não houve manifestação da parte autora, sendo assim, o 

parquet opinou pela Extinção do Feito Sem Resolução do Mérito, conforme 

os artigos 485, II, do CPC.

 É o relato do necessário.

 2. Fundamentação

No caso os autos, infere-se que, a parte autora foi intimada na pessoa de 

seu causídico (fls. 65/66), haja vista que a direção da E.E Souza Bandeira 

informou que não é possível realizar a matrícula da jovem na unidade, 

contudo, ainda sim não houve manifestação.

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, III e VI, do CPC.

Custas e honorários advocatícios indevidos, conforme disposto no art. 

141, § 2º, da Lei 8.069/90 e Súmula 105 do STJ .

Intime-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 89386 Nr: 1824-31.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, CEM-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, RODRIGO SANTOS CARVALHO - 

PRCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos etc...,

 1) Defiro o requerimento do Ministério Público de folhas 265/266; 

Cumpra-se na forma requerida;

2) Após, com a juntada das informações, dê-se vistas ao Ministério 

Público para ciência e requisição do que entender devido;

3) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106873 Nr: 3793-76.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, PAMDS, 

EMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3793-76.2017.811.0063, Protocolo 106873, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102482 Nr: 161-42.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, PAMdS, 

EMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

161-42.2017.811.0063, Protocolo 102482, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101933 Nr: 5341-73.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LOdCF, 

VAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

5341-73.2016.811.0063, Protocolo 101933, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109369 Nr: 1457-65.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MCRDS, 

ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1457-65.2018.811.0063, Protocolo 109369, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111623 Nr: 3330-03.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CRP, CSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3330-03.2018.811.0063, Protocolo 111623, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109919 Nr: 1924-44.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, JMDMR, LDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1924-44.2018.811.0063, Protocolo 109919, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107855 Nr: 176-74.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, AHPDL, AFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

176-74.2018.811.0063, Protocolo 107855, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103936 Nr: 1348-85.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VLADA, 

HAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raissa Izabel da Silva Cardoso 

- OAB:17019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 30/10/2018 as 14h30.

II – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e 

§ 5º do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a 

audiência supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

III – Conste no mandado que no dia da audiência a guardiã deverá estar 

acompanhada das crianças.

IV - Intime-se o advogado constituído para que cumpra o disposto no artigo 

455, § 1.º do NCPC .

V - Notifique-se o Ministério Público, Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107186 Nr: 4071-77.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ADB, 

ACDB, CDSB, CAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Felipe Andrade Silva 

Vieira - OAB:33.223

 1) Ciente da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento 

1001356-06.2018.8.11.0000, conforme acordão de folhas 200-v;

2) Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 31/10/2018 as 14h30.

3) Cadastre-se às testemunhas arroladas às folhas 68; após, expeçam-se 

mandados de intimação para as partes e testemunhas arroladas, fazendo 

constar a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e § 5º do NCPC de 

que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência supra 

designada poderão ser conduzidas coercitivamente;

4) Conste no mandado que no dia da audiência o guardião deverá estar 

acompanhados das crianças A.D.B., e A.C.D.B.;

5) Notifique-se o Ministério Público dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência;

6) Publique-se a presente decisão para ciência do advogado da requerida, 

Dr. Pedro Felipe Andrade Silva Vieira OAB/GO 33.223;

7) Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 105747 Nr: 2849-74.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, RPA, 

MPAPA, RATN, ACPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, determino:

1) Indefiro o pedido de Habilitação da Sra. Rosalina Pereira do Prado, de 

folhas 59/60, como Assistente para integrar a lide, na qualidade de 

terceira interessada;

2) Intime-se o advogado Ricardo da Silva Monteiro, para que cumpra o 

disposto no art. 112 do CPC;

3) Nomeio a Defensoria para defender os interesses da requerida Rafaela 

Pereira Alves;

4) Remetam-se os autos ao Núcleo da Defensoria Pública da Infância e 

Juventude, para que, caso entenda necessário, solicite providências junto 

ao Órgão no sentido de nomear outro Defensor para atuar como curador 

especial da requerida Rafaela Pereira Alves;

5) Anote-se no Sistema Apollo e na capa dos autos os Defensores que 

atuam neste processo;

6) Após, dê-se vistas ao Ministério Público e a Defensoria Publica para 
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ciência desta decisão;

7) Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 41290 Nr: 1448-84.2010.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Ferreira Martins - 

OAB:12586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certo é, que qualquer procedimento jurídico deve ter o seu inicio, meio e 

fim, não podendo as partes ficarem ligadas ad eternum, a conclusão do 

processo.

Portanto, acolho a cota Ministerial de fls. 107/111, e, em cumprimento ao 

artigo 924, V, c/c artigo 921, § 5º, ambos do CPC, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 90147 Nr: 2644-50.2014.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, NLV, TLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSV, MALP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Costa Leite - 

OAB:6.608

 4. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos constantes na inicial e Extingo 

o Processo com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, 

para:

4.1 Confirmar a decisão liminar que Suspendeu o Poder Familiar dos 

genitores Maria Aparecida Lima Pinto e Flavio Santos Vieira, em relação ao 

filho F. G. L. V., e manter a referida suspensão pelo prazo de 02 (dois) 

anos, a contar da publicação da presente sentença, nos termos do art. 

1.637 do CC, e dos artigos 22 e 24 do ECA;

4.2 Manter a guarda da criança F. G. L. V. com o avô paterno e sua 

companheira, Srs. Narciso Leandro Vieira e Tânia Lucia da Silva, nos 

termos do art. 33 do ECA, tornando-a permanente.

4.3 Conceder o direito de visitas aos genitores Maria Aparecida Lima Pinto 

e Flavio Santos Vieira aos finais de semana, devendo ser exercido 

apenas na casa do avô paterno e de sua companheira, Srs. Narciso e 

Tânia, sob a supervisão dos mesmos;

4.4 Revogar a medida de afastamento do genitor Flavio Santos Vieira com 

relação ao infante F. G. L. V.;

4.5 Expeça-se o Termo de Guarda permanente;

4.5 Tendo em vista o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 

8.069/90 (art. 163, parágrafo único), após o trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se o mandado de averbação no registro de nascimento.

4.6 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

4.7 Intimem-se. Cumpra-se.

4.8 Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações 

de estilo e as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 16242 Nr: 2057-14.2003.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herman Bezerra Veloso - 

OAB:5259, Jelli De Moraes Gomes - OAB:7983, Silvoney Batista 

Anzolin - OAB:8122

 Certo é, que qualquer procedimento jurídico deve ter o seu inicio, meio e 

fim, não podendo as partes ficarem ligadas ad eternum, a conclusão do 

processo.

Portanto, acolho a cota Ministerial de fls. 132/136, e, em cumprimento ao 

artigo 924, V, c/c artigo 921, § 5º, ambos do CPC, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 83242 Nr: 2808-83.2012.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, APMR, 

NVMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:12.198-B, Rogerio Bravin de Souza - Promotor de Justiça - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lilian paula alves modesto 

da costa - OAB:10730

 Vistos etc.

 I - Defiro o pedido de folhas 116;

II - Cadastre-se no Sistema Apollo a Procuração de fls. 117;

III - Publique-se para ciência;

 IV – As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 90147 Nr: 2644-50.2014.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, NLV, TLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSV, MALP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Costa Leite - 

OAB:6.608

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Ação de Suspensão do Poder Familiar c/c Guarda c/c 

afastamento do genitor com pedido liminar, interposta pelo Ministério 

Público, na defesa dos interesses da criança Flavio Gabriel Lima Vieira, 

em desfavor dos genitores Maria Aparecida Lima Pinto e Flavio Santos 

Vieira, com a concessão da guarda em favor do avô paterno e sua 

companheira, Srs. Narciso Leandro Vieira e Tânia Lucia da Silva.

Em síntese, alegou o Ministério Público que requerido Flavio Santos, 

durante a gestação da criança, agrediu fisicamente a requerida Maria 

Aparecida com murros e chutes, tendo esta de ser internada com 

urgência por ocasião da necessidade do parto, uma vez que as 

agressões acarretaram deslocamento de placenta.

Além disso, relatou que outro filho da Requerida, o infante Lucas Gabriel 

Lima dos Anjos, em data anterior ao presente fato, já foi encontrado em 

situação de abandono, no entanto atualmente se encontra acolhido no Lar 

da Criança.

Informou que a requerida Maria Aparecida é usuária de substâncias 

entorpecentes, não possui residência própria e por isso passa muito 

tempo na casa de terceiros.

Sustentou que os genitores não possuem condições de exercer o poder 

familiar, em virtude da omissão, agressividade, irresponsabilidade e vício 

em drogas do genitor, bem como por ocasião do vício em drogas da 

genitora.

Relatou que os Requerentes são pessoas aptas a exercer a guarda do 

infante.

Por fim, requereu o afastamento do contato do genitor com o filho, até que 

o mesmo comprove o início de tratamento.

Diante do exposto, o Ministério Público postulou, liminarmente, pela 

suspensão do poder familiar dos Requeridos Maria Aparecida e Flavio, em 

relação à criança Flavio Gabriel, com a concessão da guarda em favor do 

avô paterno e de sua companheira, Narciso Leandro Vieira e Tânia Lucia 

da Silva, bem como o afastamento do genitor do contato com o filho e, ao 

final, requereu a procedência da ação com a confirmação do provimento 
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antecipatório.

A inicial (fls. 05/13) veio acompanhada dos documentos de fls. 14/39.

Recebida a inicial, a liminar foi deferida, decretando a suspensão do poder 

familiar dos Requeridos em relação ao filho, para conceder a guarda em 

favor dos Requerentes, bem como foi determinado o afastamento do 

genitor do contato com o filho, nos termos da decisão de folhas 41/42v.

Os Requeridos foram citados por edital (fls. 64/66), e apresentaram 

contestação às fls. 68/69v.

Os relatórios de estudo psicossocial (fls. 71/75 e 90/92) unanimemente 

recomendaram a manutenção da guarda das crianças pelos Requerentes.

 Realizada audiência de instrução e julgamento (fl. 83), foram ouvidos os 

Requerentes e os Requeridos.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais requerendo a 

procedência da presente ação (fls. 94/100).

Foi nomeado curador especial para os Requeridos, que apresentou suas 

alegações finais requerendo a improcedência do pedido formulado pelo 

representante ministerial. Em tese subsidiária, requereu a concessão da 

guarda compartilhada (fls. 124/127).

É o relato do essencial.

Decido.

2. Condições para julgamento

 As condições da ação estão presentes, as partes estão devidamente 

representadas e o feito pode ser julgado desprovido de demais dilações 

probatórias.

Passo ao julgamento do mérito da ação.

3. Fundamentação

3.1. Da Suspensão do Poder Familiar

O processo seguiu o rito do art. 155 e seguintes do ECA.

É importante destacar que para ser decretada a suspensão do poder 

familiar, deve existir a hipótese de que os pais estejam faltando aos 

deveres inerentes ao Poder Familiar e essa suspensão perdurará 

enquanto houver risco para a criança ou adolescente.

Analisando as provas contidas nos autos, conclui-se que a pretensão 

deduzida pelo Ministério Público é procedente.

Verifica-se que a exposição da criança Flavio Gabriel a situação de risco 

está relacionada à conduta negligente e omissa dos Requeridos com os 

deveres de guarda e cuidado do filho, sobretudo com relação ao vício de 

drogas e conduta agressiva, uma vez que em razão disso não dispensam 

tratamento material, social e afetivo ao infante, sendo, portanto, 

indiferentes aos cuidados com o filho.

Nesse sentido, verifica-se que todos os documentos juntados aos autos, 

mormente os relatórios dos estudos psicossociais, confirmam que a 

situação vivenciada pela criança na companhia dos genitores não é 

favorável ao seu desenvolvimento físico, psicológico, emocional.

Com efeito, observa-se que o Ofício 1.076/14 (fl. 14), expedido pelo 3º 

Conselho Tutelar de Cuiabá, relata a situação de vulnerabilidade do 

infante:

“(...) Informamos que a Sra. Maria Aparecida estava grávida novamente, e 

estava de 37 semanas, onde sofreu agressão física de seu companheiro, 

o Sr. Flavio Santos Vieira, onde o mesmo chutou sua barriga e deu murros 

em sua face, onde ficou com os olhos roxos e teve o bebê fora de tempo 

por causa da agressão sofrida. Informamos que foi o Hospital Santa 

helena quem entrou em contato com este colegiado relatando os fatos, 

onde constatamos que já havíamos atendido esta família, e que já 

havíamos encaminhado fatos noticio a esta promotoria relatando a 

negligência materna e o fato de que a genitora era usuária, segue em 

anexo o ofício. (...).” (grifei)

 No mesmo sentido é o relatório de caso (fl. 18), que descreve:

“(...) durante a visita a mesma relatou que após uma discussão com o 

companheiro Flavio Santos Vieira, que reagiu com agressão física, sendo 

murros e chutes que se repetiu por várias vezes durante toda a 

gestação.” (grifei)

Deve-se ressaltar, inclusive, que as situações narradas acima 

perduraram, conforme se verifica dos ofícios 756/2013 e 2.115/13 e do 

relatório informativo de acolhimento (fls. 27, 28 e 30/33), os quais 

confirmam que a residência da Requerida funcionava uma “boca de fumo” 

e que a sua outra filha vivia em situação de risco, bem como atestam que 

foi detida pelo crime de abandono de incapaz, demonstrando, portanto, a 

completa ausência de condições para exercer a guarda da criança Flavio 

Gabriel.

Embora se possa argumentar que as situações descritas ao norte tenham 

ocorrido com outros infantes (também filhos da Requerida, frise-se), tal 

situação nada obsta o reconhecimento de inaptidão do exercício do poder 

familiar, porquanto práticas reiteradas de negligência são suficientes para 

determinar que os Requeridos não ostentam condições favoráveis ao 

pleno exercício da guarda do filho.

Saliento que este Juízo, em sede de cognição sumária, diante da 

gravidade dos fatos narrados pelo Ministério Público, decretou 

liminarmente a suspensão do poder familiar dos Requeridos em relação ao 

filho, o qual, à época, foi entregue aos cuidados do avô paterno e de sua 

companheira, conforme recomenda o art. 157 do ECA.

Destaca-se que os relatórios de estudo psicossocial (fls. 71/75 e 90/92), 

apontaram condições desfavoráveis aos genitores, diante da ausência de 

estrutura adequada para a convivência com os filhos, situação que 

obstaria a consecução do pleno desenvolvimento dos infantes.

Assim, os fatos articulados pelo Ministério Público vieram a se confirmar 

no decorrer da instrução processual, pois as declarações dos 

Requerentes em audiência confirmaram os fatos já narrados na inicial.

Com efeito, impõe salientar que quando ouvidos em Juízo, os Requerentes 

foram enfáticos ao destacar que, por ora, os genitores não têm condições 

de exercer a guarda das crianças, sustentando que a genitora é muito 

agressiva e que o genitor não possui capacidade financeira suficiente 

para proporcionar boa vida à criança.

 De outro lado, é importante frisar que a criança encontra-se bem na 

companhia dos Requerentes, com seus direitos preservados, conforme se 

vê nos relatórios de estudo psicossocial de folhas 71/75 e 90/92. Além 

disso, ressalto que os Requerentes exercem a guarda do infante desde o 

ano de 2014, tendo, por isso, contraído grandes laços afetivos com a 

criança, conforme se verifica à fl. 16.

Verifico, pois, que os Requeridos têm se descuidado com a criação de 

seu filho, e durante o curso processual não procuraram demonstrar a este 

Juízo alguma mudança de comportamento em relação ao exercício do 

poder familiar.

Aliás, ressalto que a Requerida já possui quatro filhos, no entanto exerce 

a guarda de apenas um deles, demonstrando categoricamente que não 

reúne condições para cuidar do infante Flavio Gabriel.

 Nesse contexto, embora a suspensão do poder familiar seja medida 

extrema e excepcional, faz-se necessária, pois a situação vivenciada 

pelas crianças poderia agravar-se caso não houvesse a intervenção do 

Poder Judiciário, uma vez que, como já dito, os Requeridos não 

apresentam, neste momento, as mínimas condições para formação 

saudável e digna dos filhos.

Portanto, a manutenção da suspensão do poder familiar dos Requeridos, 

portanto, é medida que se impõe, ao menos até que estes demonstrem 

aptos a oferecer ao filho uma relação e um ambiente familiar sadio e 

seguro ao seu regular desenvolvimento.

Nesse sentido também são os precedentes da jurisprudência:

“SUSPENSÃO E DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. INAPTIDÃO DOS 

GENITORES PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO PARENTAL. SITUAÇÃO 

DE RISCO. NEGLIGÊNCIA. 1. Se os recorrentes não possuem as mínimas 

condições pessoais para cuidar dos filhos, não exercendo de forma 

adequada a paternidade e a maternidade, mantendo os filhos em 

constante situação de risco, então torna-se imperiosa a suspensão do 

poder familiar em relação às filhas e a destituição do poder familiar em 

relação ao filho, a fim de que as filhas que se encontram sob os cuidados 

da avó e o filho que já se encontra inserido em família substituta, possam 

desfrutar de uma vida mais saudável, equilibrada e feliz. 2. Evidenciada 

impossibilidade de inserir o infante em outro ambiente, dentro da família 

extensa, mostra-se cabível mesmo a destituição do poder familiar. 

Recurso desprovido”. (Apelação Cível Nº 70070625876, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Julgado em 28/09/2016).”

É importante salientar, também que a suspensão atinge somente o 

exercício e não a titularidade da função materna, esta permanece intacta, 

portanto, deverá a genitora auxiliar os filhos financeiramente.

No entanto, embora a suspensão do poder familiar, neste momento, seja a 

medida que se enquadre aos melhores interesses da criança, tal situação 

não obsta que os genitores realizem periodicamente visitas ao seu filho.

 Sendo assim, e considerando o relatório do estudo psicossocial de fls. 

90/92, bem como por ser medida que evitará o total rompimento dos laços 

familiares, entendo por necessário conceder o direito de visita aos 

Requeridos.

Em relação à medida liminar de afastamento do requerido Flavio Santos 

Vieira em relação à criança Flavio Gabriel, entendo que deve ser 
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revogada, porquanto o relatório do estudo psicossocial constatou que 

houve amenização das circunstâncias autorizadoras dessa medida 

excepcional, sugerindo, inclusive, que o genitor possa realizar visitas à 

criança.

 No entanto, deve-se ressaltar que a situação referida acima não é 

suficiente para ensejar a improcedência do pedido formulado na inicial, 

uma vez que até o presente momento não houve completa mudança de 

comportamento por parte dos Requeridos, que, contudo, conforme já 

repisado, não os fazem aptos a exercer a efetiva guarda do infante.

4. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos constantes na inicial e Extingo 

o Processo com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, 

para:

4.1 Confirmar a decisão liminar que Suspendeu o Poder Familiar dos 

genitores Maria Aparecida Lima Pinto e Flavio Santos Vieira, em relação ao 

filho Flavio Gabriel Lima Vieira, e manter a referida suspensão pelo prazo 

de 02 (dois) anos, a contar da publicação da presente sentença, nos 

termos do art. 1.637 do CC, e dos artigos 22 e 24 do ECA;

4.2 Manter a guarda da criança Flavio Gabriel Lima Vieira com o avô 

paterno e sua companheira, Srs. Narciso Leandro Vieira e Tânia Lucia da 

Silva, nos termos do art. 33 do ECA, tornando-a permanente.

4.3 Conceder o direito de visitas aos genitores Maria Aparecida Lima Pinto 

e Flavio Santos Vieira aos finais de semana, devendo ser exercido 

apenas na casa do avô paterno e de sua companheira, Srs. Narciso e 

Tânia, sob a supervisão dos mesmos;

4.4 Revogar a medida de afastamento do genitor Flavio Santos Vieira com 

relação ao infante Flavio Gabriel Lima Vieira;

4.5 Expeça-se o Termo de Guarda permanente;

4.5 Tendo em vista o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 

8.069/90 (art. 163, parágrafo único), após o trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se o mandado de averbação no registro de nascimento.

4.6 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

4.7 Intimem-se. Cumpra-se.

4.8 Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações 

de estilo e as baixas necessárias.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111776 Nr: 3462-60.2018.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thomaz Hudson da Silva 

Kobi - OAB:18.086

 RYAN CUNHA DE SOUZA, as medidas socioeducativas de LIBERDADE 

ASSISTIDA, pelo prazo de 06 (seis) meses, cumulada com PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo período de 04 (quatro) horas 

semanais, pelo prazo de 04 (quetro) meses, podendo a qualquer tempo 

ser as medidas prorrogadas, revogadas ou substituídas por outra.A 

medida socioeducativa de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

aplicada ao adolescente deverá ser fiscalizada pela Equipe da CEMSO, 

devendo acompanhar, auxiliar e orientar o jovem e os seus familiares, com 

relatório bimestral a este Juízo, contados a partir desta data.Além das 

orientações que serão ministradas pela Equipe da CEMSO, durante todo o 

período em que o adolescente permanecer em liberdade assistida, estará 

sujeito ao cumprimento das condições abaixo:a) recolher-se em casa até 

às 20h, salvo por motivo de trabalho, igreja ou estudo;b) não frequentar 

boates, bares, discotecas, fliperamas, lan houses e similares;c) não portar 

armas, nem se embriagar ou usar qualquer espécie de drogas;d) acatar 

as orientações que foram traçadas pela pessoa designada pelo Juízo; e) 

participar dos cursos e atividades a serem fornecidas pela equipe de 

acompanhamento;f) não mudar de residência sem comunicar previamente 

o juízo;g) matricular-se e frequentar estabelecimento de ensino.No período 

do cumprimento da medida socioeducativa, o adolescente deverá receber, 

caso necessário, as medidas protetivas previstas no artigo 101 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e ainda ser incluído em programa 

social e comunitário de auxílio à família e ao adolescente, devendo o 

orientador cumprir o que determina o art. 119 do referido Estatuto.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 131634 Nr: 5595-78.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Anibal Pereira de 

Figueiredo - OAB:OAB/MT 25.081/O

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(s) advogado(s) da vítima Dr. Bruno Anibal Pereira de Figueiredo, 

OAB/MT 25.081/O e Rafael Demian Gomes de Carvalho, OAB/MT 10.891, 

da audiência preliminar designada para o dia 31.10.2018 às 19:00h, 

processo: 131634, neste Juizado Especial Criminal Unificado da Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 129900 Nr: 3971-91.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Fernandes Junior, Fabiula de Paula 

Furlaneto Metelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 DEFIRO a cota do Ministério Público, cumpra-se na forma requerida.

DESIGNO sessão de mediação a ser realizada no dia 11.10.2018, às 

14h00min no gabinete deste magistrado.

 INTIMEM-SE as partes, seus respectivos advogados e o Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26695 Nr: 1202-55.2015.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C de Santana Madeiras - EPP, Adonias 

Correia Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica da 

Unic - OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Vistos.

Considerando a devolução da Carta Precatória de fl. 171, dando conta que 

não foi ouvida a testemunha EDUARDO HEISE FOERSTER (fl. 167-v) 

arrolada em comum pelas partes, intime-se o Coordenador do Núcleo de 

Práticas Jurídicas da UNIC manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 6365 Nr: 79-03.2007.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Heller EPP, Eliane Heller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Franklin Cardoso 

- OAB:13779-B, Joel Bortalassi - OAB:11.431-A
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 VISTOS. Acolho a manifestação ministerial formulada em audiência. 

Colhe-se dos autos que a proposta de suspensão condicional do 

processo foi revogada em 20-08-2013 (fl. 198). Pois bem. O crime 

atribuído às denunciadas (art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98), 

possui pena máxima em abstrato de 01 (um) ano. O prazo prescricional 

para crimes cuja pena máxima privativa de liberdade é igual a um ano ou, 

sendo superior, não exceda a dois, nos termos do art. 109, inciso V, do 

Código Penal, é de 04 (quatro) anos. A pena de multa segue o prazo 

estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 114, 

inciso II, do Código Penal. Compulsando os autos, verifica-se que não 

ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição, bem como que o 

término do último marco suspensivo se deu em 20-08-2013, portanto, há 

mais de 04 (quatro) anos desde, impondo-se o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva. Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a 

punibilidade das acusadas ELIANE HELLER EPP e ELIANE HELLER, com 

fundamento no artigo 92 da Lei 9.099/95 e artigos 107, IV, c/c 109, V c/c. 

114, II, todos do Código Penal. Dispensada a intimação dos réus, em 

consonância com o disposto no Enunciado n. 104 do FONAJE. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo com as 

baixas de estilo e comunicações de praxe. Após, arquivem-se os autos. 

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se. 

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38156 Nr: 251-56.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Forts Madeiras Eireli Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Araripe de Abreu e 

Lima - OAB:17306

 Cientifico o(s) advogado(s) do autor do fato acerca dadistribuição da 

carta precatória n.º 0001806-97.2018.8.22.0601, Juízo Deprecado 

Comarca de Porto Velho/RO, para que tome(m) conhecimento e diligencie 

seu cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38452 Nr: 443-86.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Palmasola S/A Madeiras e Agricultura, Estrela 

Indústria e Comércio de Madeiras Eireli EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13038, LEO CATALÁ - OAB:OAB-MT 17.525

 Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de liberação do produto 

florestal apreendido, formulado apenas pela requerida ESTRELA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP, fixando o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias para sua retirada, sob pena de perdimento, bem 

como ACOLHO a promoção de arquivamento do Termo Circunstanciado de 

Ocorrência apresentada MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com as 

comunicações e baixas de praxe. Quanto à empresa PALMASOLA S.A – 

MADEIRAS E AGRICULTURA, DESIGNO audiência preliminar para o dia 14 

de novembro de 2018, às 14h.Atento aos princípios instituídos em sede de 

Juizados Especiais, em especial aos de informalidade, simplicidade e de 

economia processual, intime-se a autora do fato, preferencialmente, por 

intermédio de seus números de telefone constantes à fl. 134. Caso reste 

infrutífera a intimação por meio telefônico, esta se fará por meio de carta 

precatória, nos endereços constantes nos autos.Intime-se, ainda, o d. 

defensor constituído à fl. 68. Comunique-se o Coordenador do Pátio 

Unificado.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002332-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DINAMARA EVANGELISTA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002332-10.2018.8.11.0001. REQUERENTE: DINAMARA EVANGELISTA 

FERNANDES DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar 

relatório médico atualizado bem como juntar orçamento do pedido pleiteado 

para fins de verificação da competência deste Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, encaminhe-se ao Núcleo de Apoio Técnico para 

complementação e conclusão do Parecer Técnico (ID. 15583851), no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002299-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ODETE DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002299-20.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ODETE DUARTE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, 

etc. Odete Duarte de Oliveira ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face 

do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, na qual pretende obter 

liminar para a realização de cirurgia para troca do gerador de marca passo 

de câmara dupla, uma vez que é portadora de insuficiência cardíaca com 

pausas importantes (síncope ICC descompensada). O parecer técnico 

emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT concluiu que “Inicialmente o 

procedimento é considerado eletivo, porem a análise feita em junho 

demonstrou durabilidade de aproximadamente 3 meses, portanto 

recomendamos que o procedimento deve ser providenciado com a maior 

brevidade possível, existe risco de perda de oportunidade de tratamento e 

risco a vida.” (ID 15577012). Em consulta realizada no Sistema Sisreg III, 

verificou-se que a cirurgia está pendente desde o dia 11.06.2018 – 

17:16:08, com classificação de risco como: Prioridade 3 – Atendimento 

eletivo. É o breve relato. Preceitua o artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil 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”. A relevância do fundamento da 

demanda (elementos que evidenciem a probabilidade do direito) se 

consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 

196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público (Executivo) a 

obrigação de garantir o acesso ao direito à saúde. Da mesma forma, 

verifica-se o receio de ineficácia do provimento se concedido somente ao 

final (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), mormente o 

risco de agravamento do quadro clínico da parte autora. Nota-se que a 

parte autora comprovou a doença alegada, conforme se extrai do relatório 

médico subscrito por especialista, corroborado pelo parecer técnico 

emitido pelo NAT. Diante do exposto e preenchidos os requisitos legais, 

DEFERE-SE a ordem liminar e determina-se ao Estado de Mato Grosso e 

Município de Cuiabá que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, submetam a 

parte autora ODETE DUARTE DE OLIVEIRA, C.N.S. nº 701.0098.0747.6790, 

ao procedimento cirúrgico para troca do gerador de marca passo de 

câmara dupla, conforme prescrição medica, sob pena de responderem por 

multa diária. Intime-se o servidor público que estiver no exercício do seu 

cargo na Central Estadual de Regulação e Gestor Municipal de Saúde ou 

outro responsável legal para conhecimento e providências, com a 

urgência que o caso requer. Ante as condições clínicas da parte autora, 

dispensa-se a audiência de conciliação. Cite-se e intime-se os Requeridos 

para que tragam aos autos documentos que contribuam para o 
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esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Expeça-se mandado. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-03.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

NOEL GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000537-03.2017.8.11.0001 REQUERENTE: NOEL GOMES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

r e a l i z a d a  n o  p o r t a l  d a  S e g e s - M T 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002342-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CAMPOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:06/12/2018, Hora:11:00, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002349-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MORAES COELHO (REQUERENTE)

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 06/12/2018, Hora:12:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, nº 275, Bairro Duque de 

Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001103-83.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FRANCO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, caso queira, MANIFESTAR acerca da petição (id. 

14210834), no prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002355-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELWISON SEBASTIAO MAIA DA CRUZ (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data:11/12/2018, Hora: 08:50 (MT) no 

endereço Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502604-66.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO JOSE DE MATOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0502604-66.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: SEBASTIAO JOSE DE MATOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Aguarde-se o 

impulsionamento do processo pela parte autora pelo prazo de 90 dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para extinção. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502983-41.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0502983-41.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: MARLENE ALVES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se o 

necessário para o processamento do pagamento por precatório. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501256-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI (ADVOGADO(A))

BASULINO LEMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

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 
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transcrita: “Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502186-31.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

HUMBERTO CARLOS DA SILVA (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:“(...)Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002357-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

NEIRIVAN DA SILVA NEVES RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:11/12/2018, Hora:09:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, nº 275, Bairro Duque de 

Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504319-46.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

MAGNO MENDES DE ARRUDA (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: “(...)Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503719-25.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

BRUNO MARCEL SOUZA TOCANTINS (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (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:“(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502513-10.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO DE OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (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: “(...)Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504941-28.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA PINTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-60.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

ALUISIO METELO JUNIOR (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000669-60.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ALUISIO METELO JUNIOR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

r e a l i z a d a  n o  p o r t a l  d a  S e g e s - M T 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002905-19.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE GAMA DE SOUZA (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002905-19.2016.8.11.0001 REQUERENTE: GUILHERME HENRIQUE GAMA 

DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em 

consu l t a  púb l i ca  rea l i zada  no  po r ta l  da  Seges -MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000804-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (EXEQUENTE)

GABRIELA LEITE HEINSCH (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: “Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

apreciação. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-08.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUCIMAR INACIO DE MORAES (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data:11/12/2018, Hora:09:10, (MT) no 

endereço Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000802-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (EXEQUENTE)

GABRIELA LEITE HEINSCH (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: “(...) Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

apreciação. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000794-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

GABRIELA LEITE HEINSCH (EXEQUENTE)

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: “Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

apreciação. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023960-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA (ADVOGADO(A))

JOANA RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1023960-32.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOANA RIBAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Extrai-se da 

decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que 

serão julgados como repetitivos ([1]) os recursos REsp 1.692.023, o REsp 

1.699.851 e o REsp 1.163.020 bem como a existência da ordem de 

suspensão em todo o território nacional dos processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. Ante o exposto, 

determina-se que o processo aguarde em Secretaria no lote de processos 

suspensos por força das decisões proferidas pelo STJ, até seu ulterior 

determinação daquele sodalício. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Noticia disponível em: 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivo-vai-definir-legalidade-do-ICMS-sobr

e-Tust-e-Tusd

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031384-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

AUGUSTO BARROS DE MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1031384-28.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MILENA DE BARROS SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, juntando aos autos tabela de honorários da 

OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002320-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (ADVOGADO(A))

ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002320-93.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial juntando aos autos tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002359-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MOREIRA PESSOA (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:11/12/2018, Hora:09:20, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, nº 275, Bairro Duque de 

Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002360-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUSAM MEIRE DE MOURA LEITE (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:11/12/2018, Hora:09:30, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, nº 275, Bairro Duque de 

Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002361-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULICE MARTINS DE CAMPOS (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:11/12/2018, Hora:09:40, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, nº 275, Bairro Duque de 

Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002362-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

CLEIA MARCIA TAVEIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:11/12/2018, Hora: 09:50, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, nº 275, Bairro Duque de 

Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002363-30.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

AUXILIADORA DO CARMO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:11/12/2018, Hora:10:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, nº 275, Bairro Duque de 

Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002364-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIAO VITORIO DE ASSIS (REQUERENTE)

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:11/12/2018, Hora:10:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, nº 275, Bairro Duque de 

Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002365-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE EUGENIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:11/12/2018, Hora:10:20, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, nº 275, Bairro Duque de 

Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002366-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))
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SILMARA PORFIRIO VEIGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:11/12/2018, Hora:10:30 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, nº 275, Bairro Duque de 

Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM. 

Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002306-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIENE ROSA PIRES (REQUERENTE)

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002306-12.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROSIENE ROSA PIRES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora requer “ Liminarmente, a concessão da 

medida pleiteada, a fim de determinar que o requerido suspenda o ato que 

determinou o desconto de valores na folha de pagamento da requerente a 

partir de fevereiro de 2018;”. A parte autora aduz, em síntese, que é 

servidora efetiva do Estado de Mato Grosso, foi nomeada para exercer 

cargo em comissão e depois de exonerada continuou a receber o subsídio 

relativo ao cargo que não mais exercia, por erro da administração. Alega 

que, a partir de fevereiro de 2018, passou a sofrer desconto no importe 

de R$ 2.000,00/mês, o que é indevido haja vista que não concorreu para o 

erro e recebeu tal valor de boa-fé. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 

12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. 

Examinando os documentos acostados aos autos, verifica-se: a 

comprovação da nomeação e desligamento do cargo DGA-8 (notadamente 

os de ID 13791421) e o desconto relativo ao valor recebido pelo cargo em 

comissão nos valores de R$ 569,41; R$ 875,00, R$ 611,18 no 

comprovante de pagamento de ID 15523844, de modo que o valor dos 

descontos não constitui importância superior a 30% do total do subsídio da 

autora que importa em R$ 19.180,89. Desse modo, não se considera 

emergencial a suspensão, mormente porque a própria autora destaca que 

recebeu valores relativos a período no qual não exercia mais o cargo em 

comissão. Ademais, a boa-fé deverá ser examinada com bastante critério 

no presente caso, haja vista que há duas vias a serem avaliadas, eventual 

erro da Administração e a omissão da requerente em informar à 

Administração de maneira imediata ao primeiro recebimento indevido de 

valor que não correspondia mais ao cargo que exercia. A jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, reiterada no mandado de segurança n.º 

34243[1], elenca os critérios a serem observados para a não restituição 

de valor pelo servidor, vejamos: 1) boa-fé do servidor;(g.n) 2) ausência de 

influência, pelo servidor, na concessão da vantagem; 3) existência de 

dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma 

infringida; (g.n.) 4) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela 

Administração. No caso dos autos, ao que consta do relato da própria 

inicial não há dúvida plausível de que a verba seja indevida, pois a autora, 

profissional de nível superior, que não exercia mais o cargo em comissão, 

certamente tem a ideia de que não é licíto continuar recebendo por função 

que não mais exerce. No caso, aparentemente, se trata de um erro 

material da unidade de pagamento de pessoal que realizou crédito indevido 

na conta da servidora, mesmo estando exonerada da função, o que aliás 

deveria ter sido prontamente comunicado pela própria agente pública. 

Logo, a princípio, havia certeza por parte da servidora de que a verba 

recebida não lhe pertencia. Nesse quadro, não se desenha a 

probabilidade do direito necessário ao afastamento de ato administrativo 

que se presume legítimo. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o réu, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1] AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DO TCU QUE RECONHECEU A 

ILEGALIDADE DA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA IMPETRANTE 

DO ÍNDICE DE 84,32% ALUSIVO AO PLANO COLLOR. DEVOLUÇÃO DAS 

VERBAS RECEBIDAS. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA 

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. 1. 

Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, constitui ônus da 

parte agravante infirmar especificamente todos os fundamentos em que 

se baseou a decisão agravada (Súmula 287/STF). Precedente. 2. O STF 

firmou entendimento no sentido de que, atendidos os pressupostos 

estabelecidos pelo TCU e pela jurisprudência da Corte – boa-fé do 

servidor; ausência de influência, pelo servidor, na concessão da 

vantagem; existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade 

ou incidência da norma infringida; interpretação razoável, embora errônea, 

da lei pela Administração – descabe a restituição de valores percebidos 

indevidamente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.( STF - MS 

34243 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 

07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2017 

PUBLIC 16-03-2017).

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500344-84.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

RODILSON TACIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0500344-84.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: RODILSON TACIANO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O executado 

apresentou manifestação de insurgindo contra o cálculo de atualização 

realizado pelo Departamento Auxiliar da Presidência, na forma como 

determina o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Aduz, em síntese, que 

“(...) não é aplicável o regime de Rendimentos Recebidos Acumuladamente 

no caso em tela”. Determinada a manifestação do Departamento Auxiliar 

da Presidência acerca da metodologia empregada na execução dos 

cálculos sobreveio manifestação (id 12756944) defendendo a correção da 

aplicação do RRA, no caso concreto. Os apontamentos efetivados pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência denotam o acerto do cálculo. A 

conta apresentada pelo órgão do Poder Judiciário - contador do juízo - é a 

que melhor pode referenciar a decisão judicial. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. CÁLCULOS. LEGALIDADE. 

CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.1. omissis.2. A 

sentença de parcial procedência foi confirmada pelo Tribunal a quo, sob o 

fundamento de que o juiz, com base no princípio do livre convencimento 

motivado, pode resolver o debate mediante acolhimento das informações 

do contador do juízo, que goza de presunção de legitimidade e se 

encontra em conformidade com a sentença exequenda.3. -5 omissis.(STJ 

- AgRg no AREsp 201.544/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 05/11/2012). G.n. Ante o 

exposto, indefere-se o pedido de revisão da forma de tributação utilizada 

pelo Departamento Auxiliar da Presidência para apuração do imposto de 

renda a ser retido, pelas razões expostas na manifestação de ID 

12756944. Dê-se prosseguimento ao processo de acordo com o 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

DJe n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502237-42.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE VESPASIANO PECHE (ADVOGADO(A))

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502237-42.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: JOSE VESPASIANO PECHE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: JOSE VESPASIANO PECHE – (CPF N° 

000.846.871-00). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$4.767,21 - cálculo no Id. 15612556. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$609,14 Valor total bloqueado: R$5.376,35 (cinco 

mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500621-37.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO BRITTA (EXEQUENTE)

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500621-37.2012.8.11.0001. EXEQUENTE: MAURO ANTONIO BRITTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MAURO ANTONIO BRITTA – (CPF N° 275.197.089-34). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$15.702,38 - cálculo no Id. 15593635. (Sendo o valor de 

R$13.376,13 referente a parte autora e o valor de R$2.326,25 referente 

aos honorários contratuais do seu patrono). Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável). Valor para quitação de guia de IR: R$34,24 

(referente aos honorários contratuais do seu patrono). Valor total 

bloqueado: R$15.736,62 (quinze mil setecentos e trinta e seis reais e 

sessenta e dois centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 

da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo supra e não 

havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 1º do 

Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500083-85.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (EXEQUENTE)

RONALDO MARTIN FRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500083-85.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: RONALDO MARTIN FRAGA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. 

HOMOLOGA-SE a renúncia da atualização do valor a ser sequestrado, 

devendo o sequestro de valores com base no cálculo existente nos autos, 

sem juros de mora e correção monetária pelo inadimplemento da 

obrigação. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: RONALDO MARTIN FRAGA 

– (CPF N° 285.276.070-34). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – 

(CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$24.847,02 - cálculo no Id. 

12518882. Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável). 

Valor para quitação de guia de IR: R$8.225,62 Valor total bloqueado: 

R$33.072,64 (trinta e três mil setenta e dois reais e sessenta e quatro 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 

da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo supra e não 

havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 1º do 

Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502801-21.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI (ADVOGADO(A))

CLEONICE VILELA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502801-21.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: CLEONICE VILELA PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: CLEONICE VILELA PEREIRA – (CPF N° 

230.110.251-34). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 
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03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$24.341,24 - cálculo no Id. 15610223. 

(Sendo o valor de R$19.870,38 referente a parte autora e o valor de 

R$4.470,86 referente aos honorários contratuais do seu patrono). Valor 

para quitação de guia previdenciária: (não aplicável). Valor para quitação 

de guia de IR: R$496,73 (referente aos honorários contratuais do seu 

patrono). Valor total bloqueado: R$24.837,97 (vinte e quatro mil oitocentos 

e trinta e sete reais e noventa e sete centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502728-83.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ADIRCE RODRIGUES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502728-83.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: ADIRCE RODRIGUES DE 

ARRUDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ADIRCE RODRIGUES DE ARRUDA – (CPF N° 

079.292.691-91). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$1.411,24 - cálculo no Id. 15596507. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$1.411,24 

(hum mil quatrocentos e onze reais e vinte e quatro reais). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502549-52.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI (ADVOGADO(A))

GUIOMAR PEREIRA FRANCO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502549-52.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: GUIOMAR PEREIRA FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: GUIOMAR PEREIRA FRANCO – (CPF N° 

162.300.351-20). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$7.455,19 - cálculo no Id. 15610750. 

(Sendo o valor de R$5.964,15 referente a parte autora e o valor de 

R$1.491,04 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$7.455,19 (sete mil 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500822-92.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

FRANCISCO XAVIER VIEIRA (EXEQUENTE)

PAOLA FREITAS PENNA (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500822-92.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: FRANCISCO XAVIER VIEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: FRANCISCO XAVIER VIEIRA – (CPF N° 

986.256.081-91). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$1.502,52 - cálculo no Id. 15612048. 

(Sendo o valor de R$1.352,27 referente a parte autora e o valor de 

R$150,25 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$1.502,52 (hum mil 

quinhentos e dois reais e cinquenta e dois centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504383-56.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CHARLES KLEBER RODRIGUES (EXEQUENTE)

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0504383-56.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: CHARLES KLEBER RODRIGUES – (CPF N° 

013.167.011-58). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$3.841,55 - cálculo no Id. 15611592. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$294,48 Valor total bloqueado: R$4.136,03 

(quatro mil cento e trinta e seis reais e três centavos). Junte-se o recibo 

de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504380-04.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ (EXEQUENTE)

CHARLES KLEBER RODRIGUES (ADVOGADO(A))

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0504380-04.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: SILVIO JOSE COLUMBANO 

MONEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ – (CPF N° 

523.393.511-20). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$9.665,66 - cálculo no Id. 15611601. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$2.467,17 Valor total bloqueado: R$12.132,84 

(doze mil cento e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Junte-se 

o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500135-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RUFINO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS RUFINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500135-81.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: ANDRE LUIS RUFINO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ANDRE LUIS RUFINO – (CPF N° 025.769.811-60). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$16.618,48 - cálculo no Id. 15609171. Valor para quitação 

de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$5.104,45 Valor total bloqueado: R$21.722,93 (vinte e um mil setecentos 

e vinte e dois reais e noventa e três centavos). Junte-se o recibo de 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor 

constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500633-17.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ODILZA DOMINGUES VERAS OTACIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500633-17.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: ODILZA DOMINGUES VERAS 

OTACIO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ODILZA DOMINGUES VERAS OTACIO – (CPF N° 

161.800.701-72). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$38.621,42 - cálculo no Id. 15611096. 

(Sendo o valor de R$34.049,21 referente a parte autora e o valor de 

R$4.572,21 referente aos honorários sucumbenciais do seu patrono). 
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Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$535,17 (referente ao patrono VICTOR HUGO DE 

CAMPOS SANTOS) Valor total bloqueado: R$39.156,59 (trinta e nove mil 

cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001521-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001521-21.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor 

não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi atualizado conforme 

determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 

dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O art. 6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o sequestro do 

valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, determina-se o 

sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes termos: 

Exequente: SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES – (CPF N° 

395.349.601-87). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$6.790,74 - cálculo no Id. 15607215. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$1.376,69 Valor total bloqueado: R$8.167,43 (oito 

mil cento e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 

conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505366-89.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes (ADVOGADO(A))

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0505366-89.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES– (CPF N° 994.690.731-34). Executado: ESTADO DE 

MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: 

R$15.217,20 - cálculo no Id. 15605380. Valor para quitação de guia 

previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: 

R$4.572,93 Valor total bloqueado: R$19.790,14 (dezenove mil setecentos 

e noventa reais e quatorze centavos). Junte-se o recibo de detalhamento 

de ordem judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a 

conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que 

o silêncio importará no levantamento do valor depositado na conta judicial 

(Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. 

Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500340-47.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

PAULO PINTO DO NASCIMENTO JATOBA (EXEQUENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500340-47.2013.8.11.0001. EXEQUENTE: PAULO PINTO DO NASCIMENTO 

JATOBA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: PAULO PINTO DO NASCIMENTO JATOBA – (CPF N° 

650.118.801-68). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$27.120,87 - cálculo no Id. 15609160. 

Valor para quitação de guia previdenciária: R$2.797,35 Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$29.918,22 

(vinte e nove mil novecentos e dezoito reais e vinte e dois centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 

da Corregedoria Nacional de Justiça) [2]. Decorrido o prazo supra e não 

havendo manifestação do executado, cumpra-se o Art. 1º, § 1º do 

Provimento 68/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002348-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ETHILSION JUNIOR SAMPAIO DE SOUSA (REQUERENTE)

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002348-61.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ETHILSION JUNIOR SAMPAIO 

DE SOUSA REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA que a parte autora 

ETHILSON JUNIOR SAMPAIO DE SOUSA promove em desfavor de 

AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. É o sucinto 

relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência 

para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figurem uma das 

pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5º, II, 

da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como 

se percebe, a pessoa jurídica de direito privado AYMORE CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A não enquadra-se em nenhuma 

das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro neste 

juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta 

deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem 

resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 

485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002369-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

GUENO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002369-37.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GUENO & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA que a parte autora 

GUENO E CIA LTDA-EPP promove em desfavor de COMPANHIA 

ULTRAGAZ S/A. É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública detém competência para processar e julgar os feitos em cujo polo 

passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa jurídica de direito privado 

COMPANHIA ULTRAGAZ S/A não enquadra-se em nenhuma das 

hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro neste juízo. 

Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste 

Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução 

do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027496-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA UEMURA (REQUERENTE)

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1027496-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA HELENA DA SILVA 

UEMURA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Por duas vezes 

a parte autora se manifestou nos autos requerendo o arquivamento do 

feito. A parte requerida ainda não foi citada. O arquivamento requerido 

pressupõe desistência da ação. Manifestada a falta de interesse no 

prosseguimento da lide é de se deferir o pedido. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002370-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REYNALDO OLIVEIRA RUY (ADVOGADO(A))

DORIVAL GUEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIDA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002370-22.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DORIVAL GUEDES DA SILVA 

REQUERIDO: ENEIDA DE AMORIM Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que a parte autora DORIVAL 

GUEDES DA SILVA promove em desfavor de ENEIDA DE AMORIM. É o 

sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém 

competência para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo 

figurem uma das pessoas jurídicas de direito público expressamente 

listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser 

partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – 

como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” 

g.n. Como se percebe, a pessoa física ENEIDA DE AMORIM não 

enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não 

ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a 

incompetência absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e 

julga-se extinto, sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos 

dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 
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Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 306, DE 27 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 Excelentíssima Senhor a Ju íza de 

Direito da 4ª Vara Criminal, Glenda Moreira Borges, por intermédio do 

Ofício nº 45-2018-Gab. datado de 23.07.2018 resolve;

 Artigo 1º - Nomear o Senhor Gabriel Pereira Souza Santin, portador da 

Cédula de Identidade RG - 001.649.500 SSP- MS, cadastrado no CPF 

055.733.651-18, 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 307, DE 27 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, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Eliane de Fátima K. Nunes, matrícula nº 

7381, como Gestora Judiciário substituta, na Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, no período de 22 de outubro 

a 10 de novembro de 201 8, em razão do usufruto de férias da servidora 

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch, matrícula nº 11740.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 311, DE 01 DE OUTUB RO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssim a Senhor a Ju íza de 

Direito da 4ª Vara Criminal, Glenda Moreira Borges, por intermédio do 

Ofício nº045-2018-Gab. datado de 2 3.07.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 03 de outubro de 201 8, o servidor Marco 

Aurélio Carrigio Pinto, portador da Cédula de Identidade RG - 2185396-7 

SSP-MT, cadastrado no CPF 050.499.741-60, do cargo de Assessor de 

Gabinete II, da 4ª Vara Criminall.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 310, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssima Senhora Juíza de 

Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões, Cláudia Beatriz 

Sxhmidt, por intermédio do Ofício nº 037-2018-Gab-2ªFS datado de 

27.09.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Gabriele Cervigni Martins , portadora da 

Cédula de Identidade RG - 509067232 SSP- SP, cadastrada no CPF 

401.844.548-24, para exercer o cargo de Assessora Técnica Jurídica , 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 309, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssima Senhora Juíza de 

Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões, Cláudia Beatriz 

Schmidt, por intermédio do Ofício nº 037-2018-Gab-2ªFS datado de 

27.09.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Vanessa Alves dos Santos , portadora da 

Cédula de Identidade RG - 17918251 SSP- MT, cadastrada no CPF 

032.646.821-84, 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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825450 Nr: 4790-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: IZAURA VEHNER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA VIOTT, 

para devolução dos autos nº 4790-79.2016.811.0003, Protocolo 825450, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001432-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

CESAR MARTINS FAVORETE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem sobre o laudo pericial de ID 13007867.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007815-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YURI LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007815-15/2018 Ação: Busca e Apreensão. Autor: Banco Itaucard 

S/A. Ré: Yuri Lemes da Silva. Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor YURI LEMES DA SILVA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, a) indicando o correto valor da causa, eis que o valor 
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indicado à (fl.06 – correspondência ID 15347368, fl.05) é incompatível com 

a planilha apresentada pela parte autora à (fl.34 – correspondência ID 

15347374, fl.08), nos termos do artigo 319, V, do Código de Processo 

Civil; b) recolhendo as custas e taxas, considerando o valor da causa 

devidamente retificado, bem como, comprovando seu recolhimento nos 

autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º 

do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008079-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SIQUEIRA BORGES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008079-32/2018 Ação: Busca e Apreensão. Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: Alessandro Siqueira Borges Dos Reis. Vistos, 

etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor ALESSANDRO SIQUEIRA BORGES DOS REIS, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão 

liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreando a notificação 

da parte ré, eis que a constante de (fl.30 – correspondência ID 15390438) 

não fora entregue à parte ré, eis que não há nos autos AR com assinatura 

do réu comprobatório de que fora constituído em mora, nos termos do 

art.320 do CPC e §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº911/69; b) indicando o 

correto valor da causa, eis que o valor indicado à (fl.13 – correspondência 

ID 15390429, fl.05) é incompatível com o cálculo apresentado pela parte 

autora às (fls.35/36 – correspondência ID 15390644, fl.02), nos termos do 

artigo 319, V, do Código de Processo Civil; c) recolhendo as custas e 

taxas, considerando o valor da causa devidamente retificado, bem como, 

comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 25 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007715-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVANDA GIRALDES PORTELA (REQUERENTE)

MILTON ZANA PORTELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE ELIAS ESTEVAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007715-60/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Itiquira – MT 

Autor: Aguinaldo F Monteiro Cia Ltda Me. Réu: Banco Santander S/A e 

Outro. Vistos, etc. AGUINALDO F MONTEIRO CIA LTDA ME, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressou neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de BANCO SANTANDER S/A e JULIAR 

COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP, pessoas jurídicas de direito privado, 

vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze dias) 

dias, emendar a inicial da presente Carta Precatória, sob pena de 

devolução sem cumprimento: a) carreando aos autos cópia da decisão do 

processo nº715-51.2018.811.0027 (Código – 56151), a qual deferira a 

expedição da presente carta precatória, bem como, a que deferira a 

amplitude de seus atos (decisão/despacho); b) apresentando mandato 

procuratório legível, eis que não aportara aos autos o referido documento, 

conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código de Processo 

Civil; c) juntando aos autos a decisão que deferira a assistência judiciária, 

eis que indicado à (fl.04 – correspondência ID 15295171, fl.02) ser o autor 

beneficiário (art.320, CPC); d) retificando o nome das partes no sistema 

PJe, eis que as partes constantes no sistema não condizem com as partes 

identificadas nos documentos juntados na Carta Precatória, nos termos do 

art.319, II, CPC; e) observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória 

cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM. Oficie-se o juízo 

deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 25 de setembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008175-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO APARECIDO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008175-47/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco RCI Brasil 

S.A. Réu: Julio Aparecido Ferreira. Vistos, etc. BANCO RCI BRASIL S.A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor JULIO APARECIDO FERREIRA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende 

à inicial, carreando aos autos contrato firmado entre as partes, eis que o 

constante de (fls.47/51 – correspondência ID 15450646) encontra-se 

ilegível (borrado), nos termos do art.320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 25 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007342-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUSA (REQUERENTE)

MAURICIO AUDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE SOUSA (REQUERIDO)

DELFINA MITICO MIYOSHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007342-29/2018 Ação: Cumprimento de Obrigação de Fazer Autor: 

Edson de Sousa. Réus: Delfina Mitico Miyoshi e Outro. Vistos, etc. EDSON 

DE SOUSA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação para Cumprimento de Obrigação de Fazer” em desfavor 

de DELFINA MITICO MIYOSHI e EMERSON DE SOUSA, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) qualificando as partes 

correta e completamente, eis que os dados se encontram incompletos, 

especificamente no que tange ao Código de Endereçamento Postal (CEP), 

nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da 

Resolução nº 021/2011/TP; b) carreando os documentos indispensáveis à 

propositura da demanda, quais sejam, os documentos pessoais do autor e 

o comprovante de endereço no qual o demandante figure como titular ou, 
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sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de 

declaração de residência; c) acostando, novamente, os documentos de 

(fls.35/45 – correspondência ID 15103715), eis que os constantes dos 

autos encontram-se ilegíveis (manchados), em observação ao disposto no 

artigo 320 do Código de Processo Civil; d) indicando o correto valor da 

causa, nos termos do artigo 319, V, do Código de Processo Civil; e) 

recolhendo as custas e taxas, considerando o valor da causa 

devidamente retificado, bem como, comprovando seu recolhimento nos 

autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º 

do Provimento nº22/2016-CGJ; Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 25 

de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007475-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR CARLOS FERREIRA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007475-71/2018 Ação: Rescisão Contratual Autor: N.C. Imóveis Ltda. 

Réu: Waldemar Carlos Ferreira Junior. Vistos, etc. N.C. IMÓVEIS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Rescisão Contratual” em desfavor WALDEMAR CARLOS 

FERREIRA JUNIOR, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

reintegração de posse, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, acostando, novamente, os 

documentos de (fls.14/16, fls.18/20 e fls.62/63 – correspondência ID 

15170708, ID 15170708 e ID 15170929), eis que encontram-se ilegíveis 

(cortados e turvos/manchados), em observação ao disposto no artigo 320 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes do 

artigo 485, incisos I e IV, do CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 25 

de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007766-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

RICK ANDREI VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007766-71/2018 Ação: Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia 

Paga Autor: Willian Rodrigues Ramos. Réu: Master Construtora, 

Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda e Outros. Vistos, etc. WILLIAN 

RODRIGUES RAMOS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia 

Paga” em desfavor MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA e SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoas 

jurídicas de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de 

forma pormenorizada, incluindo data e demais detalhes atinentes aos 

acontecimentos atrelados ao objeto da lide, nos termos do artigo 319, III, do 

Código de Processo Civil; b) indicando corretamente o valor da causa, nos 

moldes determinados pelos artigos 292, II e, 319, V, do Código de 

Processo Civil; c) acostando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária gratuita (IR, holerite e afins), 

cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo 

Civil; d) carreando, novamente, aos autos os documentos de (fls.29/30 – 

correspondência ID 15306540 e 15306802), eis que a assinatura da parte 

autora não condiz com a constante no documento de (fl.31 – 

correspondência 15306806), ressaltando que todos os documentos 

deverão estar digitalizados de forma legível, nos termos do artigo 320 do 

CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 25 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007352-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

CARINA MOISÉS MENDONÇA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007352-73/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Campinas – 

SP Autor: FMC Química Do Brasil Ltda. Réu: Camilo Miguel Zandonade. 

Vistos, etc. FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de CAMILO MIGUEL ZANDONADE, com qualificação nos autos, 

vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze dias) 

dias, emendar a inicial da presente Carta Precatória, sob pena de 

devolução sem cumprimento: a) carreando aos autos cópia da decisão do 

Processo Judicial Eletrônico nº1037085-59.2017.8.26.0114, a qual deferira 

a expedição da presente carta precatória, bem como, a que deferira a 

amplitude de seus atos (decisão/despacho); b) acostando aos autos 

mandato procuratório legível (atualizado), eis que não aportara o referido 

documento, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código 

de Processo Civil. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 27 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007819-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEA CARVALHO MORAES (ADVOGADO(A))

CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIEL ALVES BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007819-52/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cuiabá – MT 

Autora: Creuza Maria dos Santos Rocha. Réu: Jaciel Alves Bueno. Vistos, 

etc. CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de 

JACIEL ALVES BUENO, com qualificação nos autos, vieram-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando que a presente missiva fora 

distribuída em 14.09.2018; considerando que os prazos estiveram 

suspensos de 10 a 14 de Setembro de 2018 em virtude da implantação do 

PJe 2 .0  (h t tp : / /www. t jmt . jus .b r /no t i c ias /53648# .W61Ggf lK iM8); 

considerando que após a implantação da referida plataforma o Sistema 

encontra-se com inúmeras falhas e indisponibilidades, não fora possível 

despachar a presente em tempo hábil, sendo assim, intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, emendar a inicial da presente Carta Precatória requerendo o 

que de direito, bem como, observando-se, se a presente Carta Precatória 

cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM. Oficie-se o juízo 
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deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 27 de setembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008063-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Altino Fernando da Silva (REQUERENTE)

FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

MAIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA FACCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008063-78/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Poxoréu – 

MT Autores: Altino Fernando da Silva e Outra. Réu: Luiz Wagner Carneiro 

de Almeida. Vistos, etc. ALTINO FERNANDO DA SILVA e FERNANDA 

LUCIA DE OLIVEIRA AMORIM, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de LUIZ 

WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA, com qualificação nos autos, vieram-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a 

inicial da presente Carta Precatória, sob pena de devolução sem 

cumprimento: a) acostando aos autos cópia da petição que requerera a 

expedição de Carta Precatória; b) recolhendo as custas e taxas judiciais, 

bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 

320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ. c) observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória 

cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM. Oficie-se o juízo 

deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 27 de setembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008093-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR ALMEIDA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008093-16/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Jatai – GO 

Autor: Kirton Bank S/A Banco Multiplo. Réu: Leomar Almeida Carvalho. 

Vistos, etc. KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” 

em desfavor de LEOMAR ALMEIDA CARVALHO, com qualificação nos 

autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, emendar a inicial da presente Carta Precatória, carreando aos 

autos, sob pena de devolução sem cumprimento: a) cópia da carta 

precatória expedida, nos termos do artigo 2260 do Código de Processo 

Civil; b) petição que requerera a expedição de Carta Precatória, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil; c) cópia da decisão do 

processo nº47501-43.2017.8.09.0093, a qual deferira a expedição da 

presente carta precatória, bem como, a que deferira a amplitude de seus 

atos (decisão/despacho); d) comprovante do recolhimento das custas e 

taxas judiciais, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º 

art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ. e) observando-se, ainda, se a 

presente Carta Precatória cumpre os termos do Ofício Circular 

nº072/2018/ADM. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 27 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008160-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTINHAKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008160-78/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Ribeirão 

Preto – SP Autor: Jose Carlos de Paula Ferreira. Réu: Antonio 

Augustinhaki. Vistos, etc. JOSE CARLOS DE PAULA FERREIRA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de ANTONIO AUGUSTINHAKI, com qualificação 

nos autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, emendar a inicial da presente Carta Precatória; a) carreando 

aos autos cópia da decisão do processo nº0949042-13.2012.8.26.0506 

(2335/2012), a qual deferira a expedição da presente carta precatória, 

bem como, a que deferira a amplitude de seus atos (decisão/despacho); 

b) observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória cumpre os 

termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM, sob pena de devolução sem 

cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 27 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008212-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

JOHNAN AMARAL TOLEDO (ADVOGADO(A))

AGRICOLA ALVORADA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008212-74/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Primavera 

do Leste – MT Autor: Agricola Alvorada Ltda. Réu: Camilo Miguel 

Zandonade. Vistos, etc. AGRICOLA ALVORADA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” 

em desfavor de CAMILO MIGUEL ZANDONADE, com qualificação nos 

autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta Precatória, 

carreando aos autos cópia da missiva expedida, nos termos do artigo 260 

do Código de Processo Civil e artigo 393 da CNGC, sob pena de devolução 

sem cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 27 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007654-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

ROBSON ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007654-05/2018 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autor: Robson 

Alves Ferreira. Réu: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Vistos, etc. ROBSON ALVES FERREIRA, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 
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Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, carreando aos autos o 

comprovante de endereço no qual o autor figure como titular ou, sendo em 

nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de 

residência assinada pelo titular da unidade consumidora, em observação 

ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007657-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA DA SILVA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007657-57/2018 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autor: Antonio 

Silva da Silva. Réu: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Vistos, etc. ANTONIO SILVA DA SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A., pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção do feito 

nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC: a) elucidando na peça 

vestibular a data correta do acidente, eis que a data constante na 

narrativa dos fatos à (fl.03 – correspondência ID 15248234 , fl.02) difere 

da documentação acostada aos autos as (fls.18/27 – correspondência ID 

15249096 a ID 15249096), bem como, elencando expressamente qual a 

lesão que acometera o autor após o acidente, nos termos do artigo 319, III, 

do Código de Processo Civil; b) carreando aos autos o comprovante de 

endereço atualizado no qual o autor figure como titular ou, sendo em nome 

de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de 

residência assinada pelo titular da unidade consumidora, em observação 

ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 27 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007689-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEILSON DAMIAO DA SILVA (AUTOR(A))

EDIMARA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007689-62/2018 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autor: Joseilson 

Damiao Da Silva. Réu: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A. Vistos, etc. JOSEILSON DAMIAO DA SILVA, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção do feito 

nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC: a) carreando aos autos o 

comprovante de endereço no qual o autor figure como titular ou, sendo em 

nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de 

residência assinada pelo titular da unidade consumidora, em observação 

ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil; b) juntando o 

documento de (fl.14 – correspondência ID 15280015) devidamente 

atualizado (art.320, CPC); c) acostando, novamente, o documento de (fls. 

29 – correspondência ID 15280029, fl.02) eis que ilegível (cortado), em 

observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007784-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO SANTOS VELOSO FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1007784-92/2018 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autor: Antonio 

Santos Veloso Filho. Réu: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Vistos, etc. ANTONIO SANTOS VELOSO FILHO, com qualificação nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT” em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção do feito 

nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC: a) elucidando na peça 

vestibular qual lesão o autor sofrera, eis que da narrativa dos fatos e da 

documentação acostada aos autos não ficara evidenciada a referida 

lesão, nos termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil; b) 

carreando aos autos o comprovante de endereço atualizado no qual o 

autor figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo 

venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora, em observação ao disposto no artigo 320 do Código 

de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007792-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007792-69/2018 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autor: Alessandro 

Ferreira os Santos. Réu: Companhia Excelsior De Seguros. Vistos, etc. 

ALESSANDRO FERREIRA OS SANTOS, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT” em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, 

incisos I e IV, do CPC: a) elucidando na peça vestibular a data correta do 

acidente, eis que a data constante na narrativa dos fatos à (fl. 26 – 

correspondência ID 15334335, fl. 02) difere da documentação acostada 

aos autos as (fl. 31/39 e 41 – correspondência ID 15334491, fl. 02/10), 

nos termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil; b) acostando, 

novamente, os documentos de (fl.19, fls.20/21 e fl.24 – correspondências 

ID 15334323, ID 15334325, fl.01/02, e ID 15334334) eis que ilegíveis 

(turvos/manchados), em observação ao disposto no artigo 320 do Código 

de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1008127-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SCALEZ (EXECUTADO)

MARCELO SCALEZ (EXECUTADO)

ANDREA APARECIDA DOS SANTOS SCALEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008127-88/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco Cartões S/A. Executados: Marcos Antonio Scalez e 

Outros. Vistos, etc. BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução 

de Título Extrajudicial” em desfavor de MARCOS ANTONIO SCALEZ, 

MARCELO SCALEZ e ANDREA APARECIDA DOS SANTOS SCALEZ, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

recolhendo as custas e taxas, bem como, comprovando seu recolhimento 

nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 

2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 28 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008150-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008150-34/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: B. 

A. Comércio de Madeiras LTDA. Executado: Igor Fabricio de Souza Freitas. 

Vistos, etc. B. A. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução 

de Título Extrajudicial” em desfavor de IGOR FABRICIO DE SOUZA 

FREITAS, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que os 

documentos de (fls.17/18 e fl. 20/22 - correspondência ID 15429629, ID 

15429632, ID 15429632, ID 15429632 e ID 15429632) não constam a 

assinatura da parte executada; considerando que as assinaturas 

constantes nos documentos de (fls.14/16, fl.19 – correspondência ID 

15429627 e ID 15429632), são de terceiro estranho à lide, intime-se a 

parte exequente, através de seu bastante procurador, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial carreando aos autos documentos 

hábeis para ensejar a presente ação de execução, eis que indispensáveis 

à propositura da demanda, nos termos do artigo 798, inciso I, ‘a’, e artigo 

801, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 28 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1008110-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MULTITRUCK ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXO LTDA - EPP (AUTOR(A))

GERALDO ROBERTO PESCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008110-52/2018 Ação: Exibição de Documentos Autora: Multitruck 

Alinhamento de Chassis e Eixo Ltda. Réu: Banco Itaú – Unibanco S/A. 

Vistos, etc. MULTITRUCK ALINHAMENTO DE CHASSIS E EIXO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Exibição de Documentos” em desfavor de BANCO ITAÚ – 

UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, 

incisos I e IV, do CPC e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando de forma pormenorizada os 

fatos contidos na exordial, eis que a parte autora não elucidara quando 

iniciara sua relação comercial com a parte ré, nos termos do artigo 319, III, 

do Código de Processo Civil; b) elencando todos os pedidos de forma 

integralizada, especificamente o item ‘6.4’, uma vez que incompreensível, 

informando, ainda, se pretende propor outra ação com os documentos 

exibidos nesta demanda, nos termos do artigo 319, III, CPC e 303 CPC; c) 

corrigindo o valor da causa, eis que dos contratos acostados à peça 

vestibular superam o valor indicado à (fl.06 – correspondência ID 

15410143, fl.04), conforme documentos de (fls.14/19, fls.20/26, fls.27/31 

e fls.32/36 – correspondência ID 15410157, ID 15410160, ID 15410163 e ID 

15410168), em conformidade com o artigo 319, V, do Código de Processo 

Civil; d) recolhendo as custas e taxas remanescentes, considerando o 

valor da causa devidamente retificado, bem como, comprovando seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 28 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008113-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNE RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008113-07/2018 Ação: Revisional de Financiamento de Veículo Autor: 

Benedito Pereira da Silva. Réu: BV Financeira S/A. Vistos, etc. BENEDITO 

PEREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Revisional de Financiamento de Veículo” em 

desfavor de BV FINANCEIRA S/A, pessoa jurídica de direito, sobreveio o 

pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, qualificando correta e 

completamente a parte ré, eis que os dados se encontram incompletos, 

especificamente no que tange ao Código de Endereçamento Postal (CEP), 

nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da 

Resolução nº 021/2011/TP, sob pena de extinção do feito nos moldes do 

artigo 485, incisos I e IV, do CPC e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 28 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007721-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES (ADVOGADO(A))

ANDREIA MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007721-67/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autora: Andreia Miranda da Silva. Réu: Novo Mundo Amazônia Móveis e 

Utilidades LTDA. Vistos, etc. ANDREIA MIRANDA DA SILVA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais” em desfavor NOVO MUNDO 

AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) indicando corretamente o valor da causa, 

eis que o valor indicado à (fl. 11 – correspondência ID 15300452, fl.09) é 

incompatível com os valores constantes nos pedidos da ação (fl. 11 – 

correspondência ID 15300452, fl. 09 – item “DOS PEDIDOS”); b) acostando 

aos autos documentação comprobatória da necessidade de assistência 

judiciária gratuita (IR, holerite e afins), cumprindo integralmente o disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil; c) carreando, novamente, os 

documentos de (fls.14/17 – correspondência ID 15300461 a 15300475), 

eis que os constantes nos autos encontram-se ilegíveis (apagados e 

machados/turvos), ressaltando que todos os documentos deverão estar 

digitalizados de forma individualizada e legível, nos termos do artigo 320 do 

CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 28 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007811-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

ANDERSON BORGES PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SANTA LUCIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007811-75/2018 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais 

Autor: Anderson Borges Prado. Réus: Labet Exames Toxicologicos LTDA 

e Outro. Vistos, etc. ANDERSON BORGES PRADO, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais” em desfavor LABET EXAMES TOXICOLOGICOS 

LTDA e LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SANTA LUCIA LTDA - ME, 

pessoas jurídicas de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 

485, inciso I, do Código de Processo Civil: a) elucidando e quantificando de 

forma pormenorizada na peça vestibular a extensão dos danos materiais 

sofridos pela parte autora, carreando aos autos os documentos 

comprobatórios, nos termos dos artigos 319, inciso III, e, 320 ambos do 

Código de Processo Civil; b) acostando aos autos o comprovante de 

endereço no qual o autor figure como titular ou, sendo em nome de 

terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de residência 

assinada pelo titular da unidade consumidora, em observação ao disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil; c) carreando, novamente, aos 

autos o documento de (fl.28 – correspondência ID 15344187, fl.02), eis 

que ilegível (turvo), nos termos do artigo 320 do CPC; d) indicando após o 

cumprimento do “item a”, o correto valor da causa, nos moldes 

determinados pelo artigo 319, V, do Código de Processo Civil. Transcorrido 

o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 28 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008019-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNO ROBERTO PIRES VALENTE (AUTOR(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008019-59/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Brunno 

Roberto Pires Valente. Réu: Compacta Comercial Ltda – Supermercado Big 

Master. Vistos, etc. BRUNNO ROBERTO PIRES VALENTE, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização 

por Danos Morais” em desfavor COMPACTA COMERCIAL LTDA – 

SUPERMERCADO BIG MASTER, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) acostando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária gratuita (IR, holerite e afins), 

cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo 

Civil; b) carreando aos autos o comprovante de endereço no qual o autor 

figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora, em observação ao disposto no artigo 320 do Código 

de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 28 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008078-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEDILEY DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME (REQUERIDO)

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008078-47/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Wediley 

de Souza da Silva. Réus: Laboratório Gastão de Matos S/C Ltda – ME 

(Laboratório Carlos Chagas) e Outro. Vistos, etc. WEDILEY DE SOUZA DA 

SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes” 

em desfavor LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA – ME 

(LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS) e DB – MEDICINA DIAGNOSTICA 

LTDA (DB – DIAGNOSTICOS DO BRASIL), pessoas jurídicas de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) acostando aos autos documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária gratuita (IR, 

holerite e afins), cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil; b) carreando aos autos documentação 

comprobatória do dano material sofrido, eis que indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do artigo 320, do Código de Processo 

Civil; c) juntando aos autos o comprovante de endereço no qual o autor 

figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora, em observação ao disposto no artigo 320 do Código 

de Processo Civil; Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 28 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007788-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MONTEIRO BARBOSA (AUTOR(A))
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CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (RÉU)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1007788-32/2018 Ação: Reparatória por Danos Morais e Materiais 

Autora: Ana Maria Monteiro Barbosa. Réus: Realiza Administradora de 

Consórcios Ltda e Outro. Vistos, etc. ANA MARIA MONTEIRO BARBOSA, 

com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

de Indenização por Danos Materiais e Morais” em desfavor REALIZA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e INOVATYON – GOLDEN 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoas jurídicas de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de forma pormenorizada, incluindo a 

data da contratação dos serviços prestados pelas requeridas, nos termos 

do artigo 319, III, do Código de Processo Civil; b) elucidando e 

quantificando de forma minuciosa na peça vestibular a extensão dos 

danos materiais sofridos pela parte autora, carreando aos autos os 

documentos comprobatórios, nos termos dos artigos 319, inciso III, e 320, 

do Código de Processo Civil; c) especificando nos pedidos (fl.21 – 

correspondência ID 15331442, fl.11) da exordial, o valor pretendido pela 

parte autora à titulo de condenação por danos morais e materiais, 

conforme dispõe o artigo 319, inciso IV, do Código de Processo Civil; d) 

acostando aos autos o comprovante de endereço no qual a autora figure 

como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora, em observação ao disposto no artigo 320 do Código 

de Processo Civil; e) juntando aos autos documento pessoal com foto da 

parte autora, eis que o encartado à (fl.23 – correspondência ID 15331444) 

é insuficiente (320, CPC); f) carreando aos autos documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária gratuita (IR, 

holerite e afins), cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 28 

de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1008024-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

LEANDRO DIONIZIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008024-81/2018 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Leandro 

Dionizio da Conceição. Réus: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc) e 

Outros. Vistos, etc. LEANDRO DIONIZIO DA CONCEIÇÃO, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de 

Sentença” em desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), 

pessoa jurídica de direito privado, CARLOS NATANIEL WANZELER, 

CARLOS ROBERTO COSTA e JAMES MATTHEW MERRILL, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liquidação de sentença, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) qualificando as partes 

correta e completamente, eis que os dados se encontram incompletos, 

especificamente no que tange ao Código de Endereçamento Postal dos 

requeridos (CEP), nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil 

e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) carreando documentos 

legíveis e indispensáveis à propositura da demanda (especificamente: 

documento que comprove a legitimidade ativa do autor para pleitear o 

eventual ressarcimento de valores – comprovante de pagamento, 

transferência e/ou prova mínima do vínculo entre as partes), eis que 

ausentes tais documentos nos autos, nos termos do art.320, do CPC; c) 

acostando, novamente, o documento de (fls. 26 – correspondências ID 

15363339) eis que ilegível (turvos/manchados) (320, CPC); d) acostando 

aos autos documentação comprobatória da necessidade de assistência 

judiciária (IR, holerite e afins), devidamente atualizada, cumprindo 

integralmente o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil; e) 

indicando o correto valor da causa, eis que o valor indicado à (fl.21/22 – 

correspondência ID 15363332, fl.19/20, fl.05) é incompatível com o cálculo 

apresentado pela parte autora às (fls.32 – correspondência ID 15377075), 

nos termos do artigo 319, V, do Código de Processo Civil; Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 28 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1008213-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE CAMARGO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

PEDRO VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008213-59/2018 Ação: Liquidação de Sentença Autores: Pedro Vieira 

de Almeida e Outra. Réus: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc) e 

Outros. Vistos, etc. PEDRO VIEIRA DE ALMEIDA e ROSINEIDE CAMARGO 

DA SILVA ALMEIDA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Liquidação de Sentença” em desfavor 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito 

privado, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA e 

JAMES MATTHEW MERRILL, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido de liquidação de sentença, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) qualificando as partes correta e completamente, eis que 

os dados se encontram incompletos, especificamente no que tange ao 

Código de Endereçamento Postal dos requeridos (CEP), nos termos do 

artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 

021/2011/TP; b) acostando, novamente, os comprovantes de pagamento 

de (fls. 34/36 e 38 – correspondência ID 15473630, fl.03/05 e 07) e os 

documentos pessoais das partes (fls. 27/28 e 29 – correspondências ID 

15473610 e ID 15473622), eis que tratam-se de documentos 

indispensáveis para à propositura da demanda e os constantes nos autos 

encontram-se ilegíveis (apagados e machados/turvos) (320, CPC); c) 

juntando o comprovante de endereço no qual os autores figurem como 

titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado 

de declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora 

(art.320, CPC). d) acostando aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins), devidamente 

atualizada, cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do Código de 

Processo Civil; Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 1º de outubro de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 394 de 601



2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001665-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO (ADVOGADO(A))

ROSANGELA CORDEIRO SANTIAGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Intimação dos advogados das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem sobre o laudo pericial de ID 14427007.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010176-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Do advogado da parte requerente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 13992465, bem 

como para comprovar o recolhimento da diligência complementar do Oficial 

de Justiça no valor de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008736-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (EXEQUENTE)

LEONARDO COSTA NICOLINO (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

Do Advogado da exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprove o recolhimento da diligência complementar do Oficial de Justiça, 

tendo em vista que o valor constante na guia é de setor diverso da 

diligência.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 402809 Nr: 16337-34.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA, DULCE AUGUSTIN GARCIA, LEANDRO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Ante o exposto, acolho o pedido de (fls.243/244), excluindo-se os 

herdeiros do polo passivo da lide, permanecendo apenas o Espólio de 

Euclides Mosselin Garcia, representado por sua inventariante Leila 

Garcia.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 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.: 35537 Nr: 10340-90.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO GONCALVES DE ARAUJO, CESAR 

ANTONIO FRANÇA, AGROESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro a pretensão levada a efeito às (fls.50/54), 

procedendo-se a baixa da penhora de (fl.13), mediante as cautelas de 

estilo.Por fim, 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.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de setembro de 

2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 903551 Nr: 6427-94.2018.811.0003

 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: DOUGLAS LUIZ COCCO, STELLA REGINA COCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Do advogado do Embargado, dos termos da decisão de fls. 112/113 e 

verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443252 Nr: 11920-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JÕAO AUGUSTO DE MORAES, 

JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218 OAB/MT, MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805301 Nr: 16398-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA FERNANDES RAMOS, IONIDES DE 

NASCIMENTO ITACARAMBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:19.176, JULIANO DA SILVA BARBOZA - OAB:OAB/MT14573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:OAB/MT11061

 Pois bem, analisando a questão trazida à liça, conclui-se que assiste 

razão ao credor hipotecário, pois, em razão da natureza da dívida 

perseguida na exordial, o mesmo possui preferência legal, inclusive, com 

penhora formalizada em 08.05.2018 junto ao Feito Executivo nº 

1693-71.2016.811.0003 (Código 816332) da 3ª Vara Cível desta Comarca 

e, considerando que o valor buscado naqueles autos englobará todo o 

preço do bem, perder-se-á a finalidade da penhora de (fl.53), devendo ser 

substituída por outro, a critério do exequente. Neste sentido, colaciono o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BENS GRAVADOS COM 

HIPOTECA. PREFERÊNCIA DOS CREDORES HIPOTECÁRIOS. EXCESSO DE 

PENHORA. INEXISTENTE. 1. A jurisprudência desta Corte entende que os 

credores hipotecários têm preferência sobre os credores sem garantia 

real que primeiro penhoram os bens. Por isso, é adequada a penhora em 

bens de valor superior à dívida executada quando tais bens estão 

gravados com várias hipotecas, para que os credores sem garantia 

consigam receber, ao menos, os valores residuais. 2. Agravo interno a 

que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 416512 PR 
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2013/0348780-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de 

Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/02/2017) Ante o exposto, acolho a pretensão levada a efeito às 

(fls.65/76). Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 903551 Nr: 6427-94.2018.811.0003

 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: DOUGLAS LUIZ COCCO, STELLA REGINA COCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 "[...] Por isso tudo, hei por bem INDEFERIR os pedidos de tutela provisória 

de evidência suplicados na inicial. Em consonância com o disposto no 

artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 26 de novembro de 2018, às 11:30 

horas, no CEJUSC. Recebo os embargos, para discussão, determinando a 

suspensão do processo principal, no que tange ao imóvel matrícula 

nº1.948 CRI Nortelândia – MT, até ulteriores deliberações deste juízo (arts. 

297, 300 e 678, CPC). Cite-se o embargado, para contestar, no prazo de 

(15) quinze dias, consignando-se que não contestando o pedido, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial (Art. 679, CPC). 

Quando da citação deverá ser observado o disposto no art. 677, §3º, 

CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 23 de 

agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410761 Nr: 6823-23.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEIDE ARAUJO DA SILVA, RAISSA CHRISTINA 

RODRIGUES DA SILVA, SANDRA DE LIMA DA SILVA, ELIANDRA DE LIMA 

DA SILVA, ELAINE CRISTINA DA SILVA, MARA RUBIA FERREIRA DA 

SILVA, VIVIANE FERREIRA ARIAS DA SILVA, LDSB, MARIA DO CARMO 

PEREIRA DA CRUZ, VALDEIR DE OLIVEIRA BRITO, MARIA HELENICE DA 

SILVA, WALDEME RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 MT, ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, EUFRÁSIO MORAES DE 

FREITAS NETO - OAB:, JOSÉ EDILSON FERREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/SP 140.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Do advogado da parte requerida para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl. 447

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 744489 Nr: 4644-09.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHONORTE - COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUARIA LTDA, LEANDRO SIDNEI LOPES DA 

ROSA, SILVANA SILVESTRE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 126

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707127 Nr: 1878-51.2012.811.0003

 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): ABASTECEDORA RIO VERMELHO LTDA, 

SILVIA ELOIZA RODRIGUES, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 

44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de oficial de justiça de fl. 141

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738988 Nr: 1336-62.2014.811.0003

 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): JALES BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO - 

OAB:MT/10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de oficial de justiça de fl. 75

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715829 Nr: 11150-69.2012.811.0003

 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: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL AUGUSTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 124

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764097 Nr: 15366-05.2014.811.0003

 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): NEIDE MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 62

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730126 Nr: 10725-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNE BURITAMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 
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OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de oficial de justiça de fl. 70

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 435153 Nr: 3820-89.2010.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ PEREIRA BALCAÇAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT/9070 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl. 83

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740435 Nr: 2269-35.2014.811.0003

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E OFICINA SÃO LOURENÇO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl. 81

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 748394 Nr: 6907-14.2014.811.0003

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl. 90

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429491 Nr: 11572-49.2009.811.0003

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE CASTRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl. 82

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730164 Nr: 10760-65.2013.811.0003

 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): QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA, ELISABETH VETTORATO, JOSE ROBERTO 

DE BARROS FERRAZ, RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de decurso de prazo de fl. 127

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728789 Nr: 9558-53.2013.811.0003

 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: ALICE MOREIRA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO BANCO DE INVESTIMENTO S/A, 

BANCO ABN AMRO REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto em fls. 

128/131

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 434375 Nr: 3041-37.2010.811.0003

 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: ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA, DIONISIO BERTONI, 

JOSE RUBENS SELICANI, JORGE LUIZ BULAMAH, NORBERTO VIZZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO VINICIUS DA ROCHA 

DREYER - OAB:76743, CHARLES DANILO LOPES LEITE - OAB:MT/ 

5.270, JULIANO MOGNOL - OAB:78184/RS, MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 

11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 Do advogado da parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

manifestar quanto ao recurso adesivo interposto em fls. 354/360

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752971 Nr: 9287-10.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITANA SERVICOS 

ESPECIALIZADOS LTDA, NEI ALONSO MATURANA BOHRER JUNIOR, 

ARYADNE MARTINS SOARES BOHRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MORTARI - 

OAB:OAB/SE533B

 Do advogado da parte autora para, querendo, impugnar a contestação de 

fls. 60/85, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720177 Nr: 1224-30.2013.811.0003

 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): 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:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 
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bairro NÚCLEO HABITACIONAL MARECHAL RONDON na Central de 

Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ. Encaminhando-se a guia e o comprovante do referido pagamento, 

sendo feita através do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > 

Emissão de Guia de Diligência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 768643 Nr: 1551-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULDERINDO GOMES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

Bairro Jardim Liberdade(conforme mencionado em petição de fls.80/81) na 

Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 

7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante do referido 

pagamento, sendo feita através do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br > 

Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711819 Nr: 6850-64.2012.811.0003

 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, NELCY 

ALVES BARRETO

 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: MARIA PIRES DA SILVA 

BONFANTI - OAB:17.202/MT, SAULO GIACOMOLLI - OAB:23678/O

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto a contestação interposta em fls. 150/160

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 401859 Nr: 15364-79.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PELLEGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO SOLER DO AMARAL 

JUNIOR - OAB:12.465-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:MT/10320 - B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

quanto à embargos interposto em fls. 211/215

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716607 Nr: 12002-93.2012.811.0003

 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): ABASTECEDORA PAULISTA LTDA, CARLOS 

CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES, PEDRO FRANCO DE 

OLIVEIRA, JAIRA CAMARGO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão de oficial de justiça de fl. 155

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 384730 Nr: 12877-73.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZAR FERTILIZANTES E SERVICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Intimação da advogada SERGIO HENRIQUE GUARESCHI, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719862 Nr: 903-92.2013.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ROBERTO PICOLI, ESPOLIO DE 

LUCIANO PORFIRIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDERVANDES VIDAL 

GHAGAS - OAB:OAB/ PR 54.503

 Intimação da advogada ALINE LUCIANA DA SILVA, para no prazo de três 

dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos autos, 

bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário mínimo 

vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008103-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DUARTE GOVEIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008103-60.2018.8.11.00003 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: 

Jaciara – MT Autora: Cleonice Duarte Goveia. Réu: Geraldo Ferreira da 

Silva. Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que a presente 

missiva tem como finalidade a citação do réu, Sr. Geraldo Ferreira da Silva, 

na “Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos” sob 

nº1422-70.2018.811.0010 (Código – 110502). In casu, considerando que o 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, 

do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que 

estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que 

nesta Comarca somente as Varas de Família e Sucessões têm 

competência para processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de 

família e sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária 

(destaquei). Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para 

processar a presente missiva, pelo que determino a remessa destes autos 

a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, 

mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de 

setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000784-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DE BESSA - ME (AUTOR(A))

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S A (RÉU)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA (RÉU)
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000784-41.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Edson 

Rodrigues De Bessa ME Ré: Banco Citibank S/A Vistos, etc... Banco 

Citibank S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no 

petitório ID-15027130, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de Processo 

Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é 

importante considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento 

jurídico possui um objetivo específico, sendo que os embargos de 

declaração prestam-se para complementar ou aclarar as decisões 

judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pelo embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que o 

mesmo deseja modificar a decisão, o que não é possível, porque, tenho 

comigo que não há nenhum ponto obscuro ou omissão, devendo ser 

mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o 

rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida 

por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração não de 

substituição” (STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto 

Gomes). Ademais, a decisão analisou todas as questões objeto do debate 

e, mesmo que assim não o fosse: “O juiz não se vincula ao dever de 

responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que 

tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para endossar a 

sua decisão, não estando obrigado ater-se aos fundamentos por ela 

indicados e muito menos responder a cada item de suas 

colocações”(Resp. 101.485-0 SP – C. A. Rocha – Bol. STJ 11/40 – ano 97) 

Há que se esclarecer, ademais, o embargante, em verdade, deseja obter a 

alteração do decisum, o que escapa aos estreitos limites dos 

declaratórios. Sobre o tema, Arakem de Assis, em sua obra Manuel dos 

Recursos, pondera com precisão que:“Evidentemente, os embargos de 

declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho 

aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os 

termos do julgado anterior, percorrer todos os passos que conduziram à 

formação do ato para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais 

embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art. 535, I e II, que 

os tornam cabíveis. E, de acordo com a 1ª. Seção do STJ, o recurso 

vertido revelaria "o manifesto caráter infringente pretendido pelo 

embargante de novo julgamento da questão já decidida" (in MANUAL DOS 

RECURSOS; Editora Revista dos Tribunais; 3ª Edição; São Paulo - 2010; 

pág. 603). Firme em tais circunstâncias, os embargos de declaração, em 

homenagem aos limites traçados pela lei instrumental civil, não podem ter 

caráter infringente, sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão 

desfavorável ao embargante. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes embargos de 

declaração intentados por Banco Citibank S/A, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão ID-14855783, em sua íntegra. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt.,01/outubro/2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008788-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI PEDRO (REQUERENTE)

SAJUNIOR LIMA MARANHAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008788-04.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Ari Pedro 

Réu: Banco BMG S/A Vistos, etc... ARI PEDRO, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 

'Ação de Indenização por Danos Morais' em desfavor de BANCO BMG 

S/A, aduzindo: “Que, em data 27 de junho de 2011, quando tentava 

realizar compras a prazo, nesta cidade, foi informado sobre a existência 

de restrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes; que, tomou 

conhecimento que a razão da restrição era oriunda do contrato de n° 

1753106699, ou seja, referente ao contrato de financiamento que o autor 

realizou com o réu para aquisição de um veículo; que, ingressou com ação 

de indenização junto à 2ª Vara Cível, desta Comarca, sendo julgada 

procedente, onde o réu foi condenado; que, mesmo assim o réu continuou 

a efetuar cobranças junto ao autor por meio telefônico e mensagens SMS; 

que, no dia 25 de setembro de 2016, seu CPF foi bloqueado junto ao 

Banco Central devido falta de acordo de seu débito; que, além disso, foi 

surpreendido com o recebimento de um boleto no valor de R$ 917,41 

(novecentos e dezessete reais, quarenta e um centavos), referente ao 

contrato de n° 175310699, desta forma, vem se socorrer do Poder 

Judiciário para manter e restabelecer sua honra e dignidade, bem como, 

ter reparado o dano moralmente experimentado, ante as condutas 

imprudentes e negligentes do réu, assim, busca a procedência da ação, 

com a condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais),postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido 

de antecipação da tutela foi indeferido, bem como designado dia e horário 

para audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. 

Devidamente citado, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Que, o contrato de 

crédito em questão se encontra em atraso, razão pela qual a parte autora 

foi negativada, é o que se pode comprovar pelas teles sistêmicas; que, 

pelo não pagamento das boletas, bem como o cumprimento do contrato 

entabulado a mesma foi negativada, assim, a mesma foi realizada de forma 

legal, respeitando o regular exercício de direito; que, não obrou com culpa, 

razão pela qual não há que se falar em indenização por dano moral, 

mesmo porque, esse não restou provado, assim, pugna pela 

improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, manifestou-se o 

autor. Foi determinada a especificação das provas, tendo a parte autora 

requerido o julgamento antecipado da lide; e, a empresa ré, nada requereu 

conforme ID-15306236, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos 

autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, 

passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Ari Pedro aforou a presente ação de 

indenização por danos morais em desfavor de Banco BMG S/A S/A, 

porque, segundo a inicial havia um relacionamento comercial entre as 

partes, o qual restou resolvido, sendo quitado no mesmo dia, todavia, 

mesmo assim, seu nome fora lançado no cadastro de inadimplentes, 

causando-lhe dissabores e contratempos. Analisando os argumentos de 

fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em 

que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na 

exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências 

necessárias que o caso, naquele momento exigia. Inicialmente, ressalto 

que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar 

de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é 

objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua 

caracterização. Segundo o Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - 
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Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final." Por sua vez, o artigo 14, do mesmo 

diploma, o fornecedor responde independente de culpa pela reparação 

dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos 

relativos à prestação do serviço. "O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos." A responsabilidade objetiva se configura 

independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22: "Nos 

casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano." No caso em desate, 

restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de 

serviços, aliás, fato não negado pela empresa ré. No mesmo diapasão, 

acostado aos autos está o comprovante do pagamento do débito, 

entretanto, mesmo assim o nome do autor fora lançado no cadastro de 

inadimplentes o que causou, por certo, vários contratempos e dissabores. 

A empresa ré, por sua vez, nada centrou aos autos no sentido de minorar 

a situação incômoda em que se encontra, dizendo apenas e tão somente 

que “o contrato de financiamento encontra-se em atraso...e que a 

inscrição fora feita no exercício regular do direito”. Ocorre que, analisando 

os autos, em especial as provas documentais juntadas, tenho que restou 

comprovada a desídia da empresa ré ao proceder a inserção do nome do 

autor nos órgãos de restrição ao crédito e para tal não havia motivo, uma 

vez que o documento acostado aos autos, demonstram de forma clara 

que o débito fora quitado na data convencionada. Dito isso, resta-nos 

saber se a referida inserção do nome do autor no cadastro de restrição 

pode resultar na condenação da ré em indenização por danos morais. A 

meu ver, a manutenção indevida do nome da autora na relação de maus 

pagadores caracteriza o danum in re ipsa ao consumidor, prescindindo de 

prova à ocorrência de prejuízo concreto. Quanto ao dano moral puro, 

ensina Sérgio Cavalieri Filho: [...] por se tratar de algo imaterial ou ideal a 

prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível exigir que a vitima 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. 

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o 

dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito 

em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 

ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das 

regras de experiência comum. (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª 

ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100) Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME - 

DÉBITO QUITADO - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS 

MORAIS - CONFIGURAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - 

MANUTENÇÃO DO VALOR - CAMBIMENTO. - Enseja dano moral a conduta 

da instituição financeira que deixa de providenciar a baixa do gravame do 

veículo após a integral quitação do débito, sendo certo que tal atitude 

ultrapassa os limites do mero aborrecimento. - O valor fixado deve 

proporcionar a justa compensação do ofendido e atender ao caráter 

pedagógico da condenação em relação ao ofensor. - A quantia não pode 

ser fixada em valor tão elevado que importe enriquecimento sem causa, 

nem tão ínfimo que não seja capaz de reparar a ofensa causada nem 

sirva para coibir a conduta lesiva. (TJMG - Apelação Cível 

1.0106.13.003395-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa 

Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2015, publicação da 

súmula em 10/12/2015). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME JUNTO AO 

DETRAN - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MULTA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO - ATENDIMENTO 

AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS COM OBSERVÂNCIA DO 

ART. 20 DO CPC. -O fornecedor de serviços responde objetivamente pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. Comete ato ilícito a instituição financeira que 

mantém indevidamente gravame sobre o veículo quitado. - A fixação do 

quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter 

pedagógico, punitivo e reparatório. - A fixação dos honorários 

advocatícios deve observar os limites quantitativos e qualitativos previstos 

no art. 20 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0002.14.000010-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

30/09/2015, publicação da súmula em 09/10/2015) Portanto, caracterizado 

está o dever de indenizar. No tocante ao quantum indenizatório, prima-se 

pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. É importante 

levar em consideração que a indenização deve alcançar valor tal que 

sirva de punição para o réu, bem como que sirva de compensação ao 

autor pela ofensa sofrida, mas que não configure enriquecimento sem 

causa a este. Maria Helena Diniz ensina: "(...) o juiz determina, por 

equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' 

da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária 

do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se 

pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao 

ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A 

Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, 

nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9). Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má 

prestação de serviço e o descaso da financeira com o consumidor. 

Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este 

consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em 

sua honra pela atitude arbitrária do ofensor. O dano moral, nos dizeres de 

Antônio Chaves "é a dor resultante de violação de um bem juridicamente 

tutelado sem repercussão patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de 

Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995). Rizzato Nunes 

ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano moral é aquele que 

afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o 

ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa 

dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo 

indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do 

Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 

2006. pág. 132). É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos 

constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade 

real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de 

existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de 

suas faculdades processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a 

existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que 

destas alegações não decorrem as consequências pretendidas pela parte 

contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo 

em processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será 

constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando 

a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da 

existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, 

circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova" 

Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 

424. Sobre a matéria, eis a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS 

MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO 

ABORRECIMENTO. Para a procedência do pedido de dano moral, deverá o 

autor comprovar que ele ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos 

e desgastes normais advindos de qualquer relação comercial, 
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abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em situação difícil com os seus 

credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível 

N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

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 má prestação de serviços, 

o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa do 

autor, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral 

reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a 

transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna 

da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 

direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Por isto, 

ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo 

cabal devendo ser ressarcido, como já consignado. Quanto à dosagem da 

indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento 

judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo 

caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo 

morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima. Também é importante que fique consagrada a 

adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar 

cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular 

desfalque da outra. A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode 

ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz 

deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como 

meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre 

destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo 

julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo 

meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a 

responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de 

injustas e danosas agressões. Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O 

problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de 

assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é 

própria da indenização do dano material, corresponderá à função 

compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 

desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o 

princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 

reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" 

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60). O numerário deve 

proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 

produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los 

de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de 

situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos Roberto 

Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o 

mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam 

parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do 

dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o 

patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos 

emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva 

apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as 

demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo 

problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e 

definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 12.000,00 (doze 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por ARI 

PEDRO, em desfavor de BANCO BMG S/A, com qualificação nos autos, 

para o fim de condenar o réu no pagamento da importância de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser 

corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar 

desta decisão, bem como 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 01/outubro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003846-26.2017 Ação: Indenização por Dano Moral Autor: JoãoTeixeira 

Lordeiro Réu: Tricard Administração de Cartões Ltda Vistos, etc... JOÃO 

TEIXEIRA LORDEIRO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de Indenização 

por Danos Morais' em desfavor de TRICARD SERVIÇOS DE 

INTERMEDIAÇÕES DE CARTÕES LTDA, aduzindo: “Que, foi possuidor de 

um cartão de crédito da empresa ré; que, no dia 09 de setembro de 2016, 

emitiu a fatura do cartão de crédito e com vencimento para o dia 11 de 

setembro de 2016, a qual foi paga no dia 09 de setembro de 2016, e, no 

mesmo dia solicitou o cancelamento, sendo a operação realizada com 

sucesso; que, no mês seguinte começou a receber cobranças mesmo 

com a dívida paga, e posteriormente teve seu nome inscrito no cadastro 

de inadimplentes com uma dívida de 130,19 (cento e trinta reais, dezenove 

centavos); que, a inclusão indevida ocorreu após o pagamento realizado, 

ou seja, 11 de outubro de 2016; que, procurou o PROCON, assim, busca 

ser indenizado em danos morais, bem como a procedência da ação, com a 

condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e 

dá à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), postulando a ação 

sob o manto da assistência judiciária”. Foi designada audiência de 

conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citado, 

contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito 

pelo autor, dizendo: “Que, ao contrário do que alega o autor, não se pode 

falar em dever de indenizar, haja vista a ausência de culpa do réu; que, a 

fatura com vencimento para o dia 11 de setembro de 2016, tinha como 

débito R$ 208,80 (duzentos e oito reais, oitenta centavos); que, na mesma 

data em que efetuou o pagamento, a parte autora solicitou o cancelamento 

do seu cartão; que, no dia 23 de setembro de 2016, o lojista encaminhou 

formulário a este réu solicitando reversão do pagamento e a inclusão do 

pagamento no valor de R$ 108,80, com justificativa de que a 

venda/pagamento tinha sido registrado com valores errados; que, no mês 

seguinte, sobreveio a fatura com vencimento para o dia 10 de outubro de 

2016, no valor de R$ 100,00; que, não houve pagamento; que, visando a 

solução do conflito de forma mais célere, o débito foi zerado; que, o 

lançamento do nome do autor no cadastro de inadimplentes ocorreu no 

exercício regular de direito; que, a dívida é legítima, por isso, não há que 

se falar em dano moral; que, em caso de condenação, devem ser levados 

em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, requer 

a improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da 
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sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, manifestou-se o 

autor. O pedido de denunciação à lide formulado pela réu restou 

indeferido, não sobrevindo nenhum recurso, bem como determinada a 

especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento 

antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, 

uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é 

suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao 

julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. João Teixeira Lordeiro aforou a presente ação 

de indenização por danos morais em desfavor de Tricard Serviços de 

Intermediação de Cartões Ltda, porque, segundo a inicial havia um 

relacionamento comercial entre as partes, o qual deu azo ao cartão de 

crédito n° 6363755317118120, sendo que no dia 09 de setembro de 2016, 

houve o pagamento da fatura com vencimento para o dia 11 de setembro 

de 2016, bem como solicitou o cancelamento do mencionado cartão no 

mesmo dia, operação que fora realizada com sucesso; todavia, mesmo 

assim, seu nome fora lançado no cadastro de inadimplentes, referente a 

uma fatura no valor de R$ 130,19 (cento e trinta reais, dezenove 

centavos), fato ocorrido em 11 de outubro de 2016, causando-lhe 

dissabores e contratempos. Analisando os argumentos de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a 

versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve 

ser debitado à ré, que não tomara as providências necessárias que o 

caso, naquele momento exigia. Inicialmente, ressalto que, no caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de 

consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não 

sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização. Segundo o 

Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2º - Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final." Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o 

fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à 

prestação do serviço. "O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos." A responsabilidade objetiva se configura 

independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22: "Nos 

casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do 

agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é 

presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). 

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação 

só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do 

réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação 

baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido 

ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva 

imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, 

que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com 

inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma 

excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há 

casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as 

hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que 

haja relação de causalidade entre a ação e o dano." No caso em desate, 

restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de 

serviços, aliás, fato não negado pela empresa ré. No mesmo diapasão, 

acostado aos autos está o comprovante do pagamento do débito, 

conforme se pode constatar pelo documento acotado aos autos. A ré, por 

sua vez, nada centrou aos autos no sentido de minorar a situação 

incômoda em que se encontra, dizendo apenas e tão somente que não 

obrou com culpa, pois lançou o nome do autor no cadastro de 

inadimplentes porque o mesmo não efetuou o pagamento na data 

aprazada. Pois bem. A fatura com vencimento para o dia 11 de setembro 

de 2016, restara quitada no dia 09 de setembro de 2016, através de 

agência bancária, bem como houvera o cancelamento, em definitivo do 

cartão de crédito, aliás, fato confessado pelo réu, mesmo assim, em data 

de posterior à data do pagamento lançara o nome do autor no cadastro de 

inadimplentes. Ocorre que, analisando os autos, em especial as provas 

documentais juntadas, tenho que restou comprovada a desídia da ré ao 

proceder a inserção do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito 

e para tal não havia motivo, uma vez que os documentos acostados aos 

autos, demonstram de forma clara que o débito fora quitado bem antes da 

inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes e mais, não há nos 

autos prova alguma de que o autor tenha sido notificado. Dito isso, 

resta-nos saber se o ato levado efeito pela ré pode resultar na 

condenação da ré em indenização por danos morais. A meu ver, o 

lançamento e manutenção indevida do nome do autor na relação de maus 

pagadores caracteriza o danum in re ipsa ao consumidor, prescindindo de 

prova à ocorrência de prejuízo concreto. Quanto ao dano moral puro, 

ensina Sérgio Cavalieri Filho: [...] por se tratar de algo imaterial ou ideal a 

prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível exigir que a vitima 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. 

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o 

dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito 

em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 

ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das 

regras de experiência comum. (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª 

ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100) Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME - 

DÉBITO QUITADO - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS 

MORAIS - CONFIGURAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - 

MANUTENÇÃO DO VALOR - CAMBIMENTO. - Enseja dano moral a conduta 

da instituição financeira que deixa de providenciar a baixa do gravame do 

veículo após a integral quitação do débito, sendo certo que tal atitude 

ultrapassa os limites do mero aborrecimento. - O valor fixado deve 

proporcionar a justa compensação do ofendido e atender ao caráter 

pedagógico da condenação em relação ao ofensor. - A quantia não pode 

ser fixada em valor tão elevado que importe enriquecimento sem causa, 

nem tão ínfimo que não seja capaz de reparar a ofensa causada nem 

sirva para coibir a conduta lesiva. (TJMG - Apelação Cível 

1.0106.13.003395-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa 

Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2015, publicação da 

súmula em 10/12/2015). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME JUNTO AO 

DETRAN - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MULTA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO - ATENDIMENTO 

AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS COM OBSERVÂNCIA DO 

ART. 20 DO CPC. -O fornecedor de serviços responde objetivamente pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. Comete ato ilícito a instituição financeira que 

mantém indevidamente gravame sobre o veículo quitado. - A fixação do 

quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter 

pedagógico, punitivo e reparatório. - A fixação dos honorários 

advocatícios deve observar os limites quantitativos e qualitativos previstos 

no art. 20 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0002.14.000010-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

30/09/2015, publicação da súmula em 09/10/2015) Portanto, caracterizado 

está o dever de indenizar. No tocante ao quantum indenizatório, prima-se 

pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. É importante 

levar em consideração que a indenização deve alcançar valor tal que 

sirva de punição para o réu, bem como que sirva de compensação ao 

autor pela ofensa sofrida, mas que não configure enriquecimento sem 

causa a este. Maria Helena Diniz ensina: "(...) o juiz determina, por 

equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' 

da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária 

do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se 

pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao 

ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 
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causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A 

Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, 

nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9). Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má 

prestação de serviço e o descaso da ré com o consumidor. Relativamente 

ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação 

do sentimento da pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude 

arbitrária do ofensor. O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a 

dor resultante de violação de um bem juridicamente tutelado sem 

repercussão patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III 

- SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995). Rizzato Nunes ao tratar dos danos 

morais discorre que: "... o dano moral é aquele que afeta a paz interior da 

pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim 

tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. É, 

pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo." (citado por 

Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas 

Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132). É cediço 

que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu 

direito. O processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do 

qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou 

inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades 

processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou 

fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações 

não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária. Sobre a 

questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo em processo é de 

que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes 

no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de 

fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a 

quem alega, dele é o ônus da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de 

Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a 

procedência do pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele 

ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais 

advindos de qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou 

colocando-o em situação difícil com os seus credores, a ponto de 

atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível N° 

1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, algo até impossível, 

exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o 

descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios 

tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

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 má prestação de serviços, 

o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa do 

autor, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral 

reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a 

transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna 

da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 

direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Por isto, 

ao contrário do que diz a ré, o dano moral configurou-se de modo cabal 

devendo ser ressarcido, como já consignado. Quanto à dosagem da 

indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento 

judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo 

caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo 

morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima. Também é importante que fique consagrada a 

adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar 

cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular 

desfalque da outra. A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode 

ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz 

deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como 

meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre 

destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo 

julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo 

meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a 

responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de 

injustas e danosas agressões. Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O 

problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de 

assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é 

própria da indenização do dano material, corresponderá à função 

compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 

desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o 

princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 

reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" 

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60). O numerário deve 

proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 

produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los 

de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de 

situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos Roberto 

Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o 

mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam 

parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do 

dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o 

patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos 

emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva 

apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as 

demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo 

problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e 

definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa do autor, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar 

em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por JOÃO 

TEIXEIRA LORDEIRO, em desfavor de TRICARD SERVIÇOS DE 

INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES LTDA, com qualificação nos autos, para o 

fim de condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e 

juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem 

como 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. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 01/outubro/2.018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003493-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANA REDDI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003493-83.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Adriana Reddi de 

Souza Réu: Edvaldo dos Santos Oliveira Vistos, etc... ADRIANA REDDI DE 

SOUZA, pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, 

ingressou neste Juízo com a presente 'Ação de Busca e Apreensão' em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 403 de 601



desfavor de EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, com qualificação nos 

autos, asseverando: “Que, sendo legítima proprietária do veículo Fiat Uno 

Mille, ano e modelo 2009/2010, placas HQT-9357, conforme contrato de 

financiamento; que, no intuito de ajudar o réu, na data de 30 de julho de 

2014, financiou o veículo e, emprestou ao réu, o qual se comprometeu em 

honrar o pagamento das parcelas, acordo esse feito de forma verbal; que, 

o réu vem cometendo várias infrações e não vem honrando com o 

pagamento das parcelas, causando graves problemas à autora, assim, 

requer a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos 

da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 10.500,00 

(dez mil e quinhentos reais), postulando a ação, sob o manto da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi 

indeferido, não sobrevindo nenhum recurso, bem como designado dia e 

horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo 

êxito. Devidamente citado, apresentou contestação, asseverando: “Em 

preliminar, a extinção da ação, por falta de interesse de agir, uma vez que 

não comprovou que o réu vem descumprindo o contrato verbal. No mérito, 

diz que se encontra em dia com os pagamentos, conforme comprovantes 

em anexo, restando apenas 08 parcelas, as quais serão quitadas no 

momento próprio, assim, requer a improcedência da ação, com a 

condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, manifestou-se a autora, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em julgado, vez que a farta prova documental 

produzida nos autos dá suporte a um seguro desate da questão, assim, 

passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Tratam os 

presentes autos de uma ação de busca e apreensão, intentada por 

Adriana Reddi de Souza, em desfavor de Edvaldo dos Santos Oliveira, 

porque, segundo a inicial, em data de 30 de julho de 2014, financiou o 

veículo descrito e caracterizado nos autos, e mediante contrato verbal, 

transferiu a posse ao réu, o qual comprometera-se em honrar o 

pagamento das parcelas, todavia, não cumpriu com o acordado, 

cometendo várias infrações. Da leitura da peça inicial, extrai-se que a 

pretensão da parte autora é a busca e apreensão do veículo pura e 

simplesmente, isto é, postulou a devolução do bem vendido, dada a 

inadimplência do comprador, o que demonstra o cunho satisfativo da 

medida. Ocorre que a busca e apreensão, por si, não se presta para o fim 

de solucionar o descumprimento de contrato ou mesmo para discutir 

questões relacionadas à posse e propriedade o veículo alienado. Vale 

lembrar que o interesse processual decorre do binômio "necessidade" e 

"adequação", exercitando a parte o direito de ação e instaurando o 

processo como meio para alcançar sua pretensão. Assim, a autora 

carece de interesse processual para a ação de busca apreensão que, 

com efeito, é inadequada para a pretensão de solucionar a quaestio 

referente ao contrato de compra e venda verbal supostamente inadimplido 

pelo comprador. Aliás, em situação semelhante os egrégios TJMG e TJSP 

decidiram: "APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA - PRESUNÇÃO "JURIS 

TANTUM" DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - CONCESSÃO - CABIMENTO - 

PRETENSÃO DE RESCISÃO DO NEGÓCIO E RETOMADA DA POSSE DO 

BEM - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECONHECIMENTO. - Para a 

concessão do benefício da justiça gratuita, basta a simples afirmação da 

parte de que não possui condições de arcar com as despesas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. - Cabe à parte contrária, 

por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou a 

cessação do estado de pobreza, ou ao juiz averiguar a veracidade do 

alegado através de apuração iniciada de ofício. - A medida cautelar de 

busca e apreensão é totalmente inadequada quando utilizada como via 

processual para resolver conflitos que digam respeito à posse e à 

propriedade de bens de natureza móvel, visto não ser ela medida 

satisfativa para se obter composição definitiva da lide, exceto nos casos 

previstos em lei especial. - Ausente o interesse de agir, o processo há de 

ser extinto sem resolução do mérito. (TJMG. AC n. 

1.0312.16.003012-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa 

Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2017, publicação da 

súmula em 27/06/2017)." "Medida Cautelar de busca e apreensão. Bem 

móvel (motocicleta). Extinção do processo sem julgamento de mérito. 

Compra e venda entre particulares. Inadimplência do comprador. 

Propositura de busca e apreensão. Pretensão satisfativa, ainda que haja 

referência a processo principal. Via inadequada para a tutela de direito 

material. Sentença mantida. Recurso desprovido. A cautelar de busca e 

apreensão de bem móvel é via inadequada para buscar a retomada do 

bem móvel ou reparação dos prejuízos decorrentes da inadimplência do 

comprador, podendo a medida, em sendo o caso, ser reclamada no 

processo de conhecimento. (TJSP. AC n. 0008211-05.2010.8.26.0445. 

Relator (a): Kioitsi Chicuta. Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado. 

Foro de Pindamonhangaba - 2ª Vara Cível. Data do Julgamento: 

10/08/2017. Data de Registro: 10/08/2017)." Desta forma, não vejo outro 

caminho a ser trilhado, a não ser a extinção da ação, por falta de 

interesse de agir. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO a ação de busca e 

apreensão proposta por ADRIANA REDDI DE SOUZA, com qualificação 

nos autos, em desfavor de EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, com 

qualificação nos autos, e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Condeno a autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que em 10% (dez por cento) sobre 

o valor dado à causa, devendo ser observado o disposto no § 3º, do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 01/outubro/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008071-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA FREITAS DE SOUZA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008071-55/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaú – 

Unibanco S/A. Réu: Madalena Freitas de Souza. Vistos, etc. BANCO ITAÚ 

– UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor MADALENA 

FREITAS DE SOUZA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) corrigindo o valor da 

causa, eis que o constante de (fl.06 – correspondência ID 15386012, 

fl.05) encontra-se discrepante com o cálculo apresentado pelo autor à 

(fl.52 – correspondência ID 15386018, fl.05), nos termos do artigo 319, V, 

do Código de Processo Civil; b) recolhendo as custas e taxas judiciárias, 

bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008083-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008083-69/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco J. Safra S/A. 

Ré: Alex Lima dos Santos. Vistos, etc. BANCO J. SAFRA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de ALEX LIMA DOS SANTOS, com 
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qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 

485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos 

nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) acostando, 

novamente, os documentos legíveis, uma vez que o de (fl.18/21 – 

correspondência ID 15392719) não o são, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil; b) recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem 

como, comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008233-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO BRITTO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008233-50/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Ré: Bruno Britto Souza. Vistos, etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de BRUNO BRITTO SOUZA, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar inicial, recolhendo as custas e 

taxas judiciárias, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ , sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006334-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ROSA DE FREITAS (AUTOR(A))

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006334-17/2018 Ação: Cobrança de Seguro Autor: Laura Rosa de 

Freitas. Ré: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A. Vistos, 

etc. LAURA ROSA DE FREITAS, com qualificação nos autos, ingressaram 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro” em desfavor 

de METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se, através de seu 

bastante procurador, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, do Código de Processo Civil, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, sob pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, 

incisos I e IV, do CPC e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) acostando aos autos documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e 

afins); b) carreando os documentos indispensáveis à propositura da 

demanda (cópia da Apólice nº 93.69907), em observação ao disposto no 

artigo 320 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 26 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002311-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GIRASSOL REFLORESTADORA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002311-96.2016 Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor 

Solvente Exequente: Girassol Reflorestadora Ltda. Executada: Porto 

Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A. Vistos, etc... 

Analisando os termos do petitório de (id.14801553), hei por bem em deferir 

os pedidos elencados nas alíneas ‘A’ e ‘B’, expedindo-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de setembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008255-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BIPTEL SEGURANCA LTDA (AUTOR(A))

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008255-11/2018 Ação: Cobrança Autora: Biptel Segurança Ltda. Ré: 

Liberty Seguros S/A. Vistos, etc. BIPTEL SEGURANÇA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Cobrança” em desfavor de LIBERTY SEGUROS S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial, 

sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreando aos autos os 

documentos de (fl.35 e fl.49 – correspondência ID 15488664 e ID 

15488675), eis que completamente ilegíveis, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil; b) recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem 

como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 

do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 26 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008182-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

OTAVIO ECKERT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIONALDO ALVES DE NOVAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008182-39/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Campo 

Verde – MT Autor: Otavio Eckert. Ré: Arionaldo Alves de Novaes. Vistos, 

etc. OTAVIO ECKERT, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente “Carta Precatória” em desfavor de ARIONALDO ALVES DE 

NOVAES, com qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente 
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Carta Precatória carreando aos autos, sob pena de devolução sem 

cumprimento: a) cópia da petição que requerera a expedição de Carta 

Precatória; b) cópia da decisão do processo nº2032-03.2004.811.0051 

(Código – 392), a qual deferira a expedição da presente carta precatória; 

c) petição de distribuição de Carta Precatória, a qual deverá estar 

devidamente acompanhada do mandato procuratório, conforme 

determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código de Processo Civil; d) 

recolhendo as custas e taxas judiciárias, nos termos do artigo 320 do 

Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ ou 

comprovando nos autos o deferimento da assistência judiciária (cópia da 

decisão); e) observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória cumpre 

os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM. Oficie-se o juízo 

deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 26 de setembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008131-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANDRADE DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

nº1008131-28/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cuiabá – MT 

Autor: Omni S/A – Credito e Investimentos. Ré: Amarildo Andrade do 

Amaral. Vistos, etc. OMNI S/A – CREDITO E INVESTIMENTOS, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressou neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de AMARILDO ANDRADE DO AMARAL, com 

qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta 

Precatória e seu aditamento, carreando aos autos, sob pena de devolução 

sem cumprimento: a) cópia da decisão que deferira a busca e apreensão 

do bem (descrito na missiva) nos autos nº20271-65.2016.811.0041 

(Código – 112355), eis que ausente nos autos, nos termos do artigo 320 

do Código de Processo Civil; b) observando-se, ainda, se a presente Carta 

Precatória cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM. Oficie-se 

o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 26 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1008149-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MICHARKI VAVAS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICRO E MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008149-49/2018 Ação: Exibição de Documentos Autor: André Luiz 

Garcia. Ré: Micro e Macro Agrícola e Pecuária Ltda – EPP. Vistos, etc. 

ANDRÉ LUIZ GARCIA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Exibição de Documentos” em desfavor de 

MICRO E MACRO AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial, 

sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) acostando aos autos 

documento pessoal com foto da parte autora, bem como, mandado 

procuratório, nos termos dos artigos 104 e 320, do Código de Processo 

Civil; b) carreando comprovante de endereço no qual a autora figure como 

titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado 

de declaração de residência, em observação ao disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT., 

26 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1006605-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIA PEREIRA PINTO (AUTOR(A))

ARIONALDO MADEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIAS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006605-26/2018 Ação: Imissão de Posse Autor: Efigenia Pereira Pinto. 

Réu: José Dias de Oliveira. Vistos, etc. EFIGENIA PEREIRA PINTO, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Imissão de Posse” em desfavor JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C 

I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para 

no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) qualificando a parte ré de forma correta e integral 

(art.319, II, CPC e art. 1º, da Resolução nº 021/2011/TP); b) acostando aos 

autos documentação comprobatória da necessidade de assistência 

judiciária (IR, holerite e afins); c) narrando os fatos de forma 

pormenorizada, incluindo datas e explicitando os fatos, nos termos do 

artigo 319, II, do Código de Processo Civil; d) corrigindo o valor da causa, 

eis que o mesmo deverá corresponder ao valor do imóvel (art. 319, V, 

CPC). Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 26 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008156-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RENATA CRISTINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008156-41/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autora: Renata Cristina de Almeida. Ré: Eucatur – Solimões Transportes 

de Passageiros e Cargas - Eireli. Vistos, etc. RENATA CRISTINA DE 

ALMEIDA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Indenização por Danos Morais” em desfavor EUCATUR 

– SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS - EIRELI, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) 

dias emendar a inicial, carreando documentos indispensáveis à 

propositura da demanda, qual seja, declaração de bagagem extraviada de 

(fl.26 – correspondência ID 15432898, fl.03), eis que a constante dos 

autos encontra-se completamente ilegível (campos apagados), nos termos 

do artigo 320 do CPC, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 

485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos 

nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 27 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006622-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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JANAINA DE FRANÇA BORGES (ADVOGADO(A))

SERGIO LARI PERFETE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDA BARBOSA SANTANA DE PAULA (RÉU)

LUIZ CARLOS DE PAULA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006622-62/2018 Ação: Despejo por Falta de Pagamento com Pedido de 

Liminar Autor: Sergio Lari Perfete. Réus: Luiz Carlos de Paula e Outra. 

Vistos, etc. SERGIO LARI PERFETE, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Despejo por Falta de 

Pagamento” em desfavor de LUIZ CARLOS DE PAULA e ARLINDA 

BARBOSA SANTANA DE PAULA, com qualificações nos autos, sobreveio 

o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze dias) dias, emende a inicial, sob pena de extinção nos moldes 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) acostando aos autos documento pessoal com foto do 

autor, bem como, procuração ad judicia devidamente assinada, eis que 

ausentes, nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil; b) 

carreando comprovante de endereço no qual a autora figure como titular 

ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de 

declaração de residência, em observação ao disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil. c) trazendo aos autos o contrato firmado entre 

as partes, eis que ausentes, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil; d) juntando aos autos aos autos documento comprobatório 

da propriedade do imóvel, pela parte autora, especificamente, matrícula 

atualizada do bem descrito e caracterizado nos autos (art. 320, CPC); e) 

recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 28 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007688-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

JOAO PAULO VALENTE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

FLAVIA MARTINS DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

KASSIO BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELLEN MARTINS DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007688-77/2018 Ação: Despejo c/c Pedido de Liminar Autores: Elizete 

Martins de Figueiredo e Outros. Réu: Restaurante Pantanal Grelhados 

Ltda. Vistos, etc. ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO, LUCIANA MARTINS 

DE FIGUEIREDO, ELLEN MARTINS DE FIGUEIREDO, FLAVIA MARTINS DE 

FIGUEIREDO e JOAO PAULO VALENTE DE FIGUEIREDO, com qualificações 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Despejo” em 

desfavor de RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) acostando aos autos mandato 

procuratório, eis que não aportara aos autos o referido documento, 

conforme determinam os artigos 104 do Código de Processo Civil; b) 

carreando aos autos documento comprobatório da propriedade do imóvel, 

pela parte autora (art. 320, CPC); c) recolhendo as custas e taxas 

judiciárias, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos termos 

do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de setembro de 

2018. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005771-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAL PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

TANIA ZUCHIERI BRESSAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005771-57/2017 Ação: Despejo por Denúncia Vazia Autor: Dal 

Participações Ltda. Ré: Rodorápido Transportes Ltda. Vistos, etc. DAL 

PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressaram 

neste juízo com a presente “Ação de Despejo” em desfavor de 

RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreviera o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando o teor do artigo 58, II, da Lei nº8.245/91; considerando que 

os imóveis localizam-se na Comarca de Rondonópolis – MT, Primavera do 

Leste – MT e Cubatão – SP; considerando, ainda, que os contratos de 

locação de (fls.39/42; fls.43/46 e fls.47/50 – correspondência ID 9510861 

ao ID 9510909) possuem ressalva, cláusula de eleição, elegendo como 

foro competente para dirimir as questões, o da situação dos respectivos 

imóveis, hei por bem intimar a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, desmembre os 

pedidos contidos na exordial (desentando-se/riscando-se os contratos 

que deverão tramitar nas Comarcas de Primavera do Leste – MT e 

Cubatão – SP), levando em consideração a cláusula de eleição foro, bem 

como, a Súmula nº335 do Supremo Tribunal Federal, devendo a parte 

autora adequar a pretensão, especificamente no que tange ao valor da 

causa, nos termos do artigo 319, V, do Código de Processo Civil, sob pena 

de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, I, do Código de Processo 

Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 1º de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008483-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE SHIGUEO KIMURA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008483-83/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Ré: Jorge Shigueo Kimura Junior. 

Vistos, etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor JORGE SHIGUEO KIMURA 

JUNIOR, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreando aos autos os 

documentos de (fls.44/47 – correspondência ID 15532864), eis que 

completamente ilegíveis, cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 

do Código de Processo Civil. b) recolhendo as custas e taxas judiciárias, 

bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 1º de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008551-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008551-33/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A. Ré: Marcos Ferreira da Silva. Vistos, 

etc. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de MARCOS FERREIRA DA SILVA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial 

recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 1º de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006085-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO (ADVOGADO(A))

VINCENZO MACIEL REPOLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006085-66/2018 Ação: Exibição de Documentos Autor: Vincenzo 

Maciel Repoli. Ré: Banco Bradesco Cartões S/A. Vistos, etc. VINCENZO 

MACIEL REPOLI, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Exibição de Documentos” em desfavor de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial acostando aos autos documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e 

afins), sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT., 1º de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004269-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BORGES SEVERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004269-49/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual 

Autor: Alvacir dos Santos. Ré: Adriano Borges Severo. Vistos, etc. 

ALVACIR DOS SANTOS, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais” em desfavor de ADRIANO BORGES SEVERO, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se, através de seu 

bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) acostando a declaração 

de hipossuficiência nos autos, eis que ausente, bem como, cópia legível 

do documento de (fl.43 – correspondência ID 13642005), eis que o 

constante nos autos é ilegível (digitalização fraca), nos termos do artigo 

320 do Código de Processo Civil; b) carreando aos autos o contrato 

mencionado na exordial às (fls.08/10 – correspondência ID 13641251), eis 

que ausente (artigo 320 do CPC); c) trazendo aos autos documento que 

comprove a quitação do bem móvel, bem como, esclareça os documentos 

de (fls.25/42 – correspondência ID 13641325 ao ID 13641984), tendo em 

vista que os constantes em (fl.25; fl.27 e fls.29/30 – correspondência ID 

13641325) pertence a pessoa estranha nos autos. Transcorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 1º de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006221-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006221-63/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Pedro José de Souza. Ré: Banco Losango S/A – Banco Múltiplo. Vistos, 

etc. PEDRO JOSÉ DE SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” 

em desfavor de BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando de forma pormenorizada os 

fatos contidos na peça vestibular, incluindo datas correspondentes aos 

fatos, eis que ausentes, conforme se depreende de (fl.03 – 

correspondência ID 14599416, fl.02), e, especialmente, inserindo a 

fundamentação jurídica, conforme dispõe o artigo 319, III, do Código de 

Processo Civil; b) carreando os documentos indispensáveis a propositura 

da demanda (documento comprobatório de inclusão junto aos órgão de 

proteção ao crédito), eis que o constante às (fl.25 – correspondência ID 

14599777), não possui identificação quanto ao órgão emissor e o de (fl. 

26 – correspondência ID 14599 792), encontra-se recortado (incompleto), 

em observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 1º de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006584-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA HOLLENBACH VALIM DA SILVA (ADVOGADO(A))

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

MARLON DIEGO PEDRINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006584-50/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 
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Marlon Diego Pedrini. Ré: Cooperativa de Crédito dos Médicos, 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso. Vistos, etc. 

MARLON DIEGO PEDRINI, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em 

desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS 

DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial carreando aos 

autos, a) os documentos indispensáveis a propositura da demanda 

(documento comprobatório atualizado da inclusão junto aos órgão de 

proteção ao crédito), eis que o constante às (fl.23/24 – correspondência 

ID 14735312), encontra-se defasado, conforme a data de expedição do 

mesmo (03.04.2018), b) trazendo também, comprovante de endereço no 

qual o autor figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o 

mesmo venha acompanhado de declaração de residência, eis que 

ausentes, em observação ao disposto no artigo 320 do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 1º de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007162-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA ILZA AGUIRRE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007162-13/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Maria Ilza Aguirre da Silva. Ré: Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, etc. 

MARIA ILZA AGUIRRE DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” 

em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreando aos autos, os documentos 

indispensáveis a propositura da demanda (especificamente documento 

comprobatório atualizado da inclusão do nome da autora junto aos órgãos 

de proteção ao crédito), eis que o constante à (fl.20 – correspondência ID 

14986488), encontra-se defasado, conforme a data de expedição 

26.04.2018 (art.320, CPC); b) juntando comprovante de endereço, no qual 

a autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo 

venha acompanhado de declaração de residência, eis que ausentes, em 

observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 1º de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007567-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COSME PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007567-49/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Cosmes Pereira da Silva. Ré: Losango Promoções de Vendas Ltda. Vistos, 

etc. COSMES PEREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” 

em desfavor de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) qualificando a parte autora correta e 

completamente, eis que os dados da parte encontram-se incompletos, 

especificamente no que tange ao Código de Endereçamento Postal (CEP), 

nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da 

Resolução nº 021/2011/TP; b) narrando de forma pormenorizada os fatos 

contidos na peça vestibular, incluindo datas correspondentes aos fatos, 

eis que ausentes, conforme se depreende de (fl.11/12 – correspondência 

ID 15204611), conforme dispõe o artigo 319, III, do Código de Processo 

Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 1º de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007655-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007655-87/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Edson Estevao Rey Molina. Ré: Madeiras Brasil Comercio Varejista de 

Artefatos de Madeiras Ltda - ME. Vistos, etc. EDSON ESTEVAO REY 

MOLINA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor de 

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) 

narrando de forma pormenorizada os fatos contidos na peça vestibular, 

incluindo datas correspondentes aos fatos, eis que ausentes, conforme 

se depreende de (fl.02/03 – correspondência ID 15241659 (art. 319, III, 

CPC); b) carreando o documento de (fl.11 – correspondência ID 15241917, 

fl.02) eis que ilegível (art. 320 CPC; c) acostando aos autos documentação 

comprobatória da necessidade de assistência judiciária, eis que o 

documento de (fl.15 – correspondência ID 15241920, fl.03), encontra-se 

defasado, bem como, os documentos de (fls.17/18 – ID 15241921) 

datados em 14.02.2016, em observação ao disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 1º 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição 

legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007737-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MA NUNES DE OLIVEIRA-ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007737-21/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Edson Estevao Rey Molina. Ré: MA Nunes de Oliveira - ME. Vistos, etc. 

EDSON ESTEVAO REY MOLINA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” 
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em desfavor de MA NUNES DE OLIVEIRA - ME, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos moldes 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) qualificando a parte ré correta e completamente, eis que 

os dados da parte encontram-se ausentes (artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP); b) narrando de 

forma pormenorizada os fatos contidos na peça vestibular, incluindo datas 

correspondentes aos fatos, eis que ausentes, conforme se depreende de 

(fl.05/06 – correspondência ID 15305362) (artigo 319, III, do Código de 

Processo Civil); c) carreando os documentos de (fl.17 e fl.22 – 

correspondência ID 15305366, fl.02 e ID 15305368, fl.02) eis que ilegíveis 

(artigo 320 do Código de Processo Civil); d) acostando aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária, eis 

que o documento de (fl.15 – correspondência ID 15305365, fl.03), 

encontra-se defasado, bem como, os documentos de (fls.19/20 – ID 

15305367) datados em 14.02.2016, em observação ao disposto no artigo 

320 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 1º 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição 

legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008184-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DAIANE GOBES DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008184-09/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autora: Daiane Gobes de Jesus Santos. Ré: Fernando Ferreira dos 

Santos. Vistos, etc. DAIANE GOBES DE JESUS SANTOS, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais” em desfavor FERNANDO FERREIRA DOS 

SANTOS, com qualificação incompleta nos autos, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se 

a parte autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) 

qualificando a parte ré de forma correta e integral (art.319, II, CPC e art. 1º, 

da Resolução nº 021/2011/TP); b) narrando os fatos de forma 

pormenorizada, incluindo datas e detalhando os acontecimentos, nos 

termos do artigo 319, III, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se 

e cumpra-se. Roo-MT., 1º de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008205-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON (ADVOGADO(A))

LUCAS DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008205-82/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais c/c 

Pedido de Liminar Autor: Lucas Dias Ferreira. Ré: Havan Lojas de 

Departamentos Ltda. Vistos, etc. LUCAS DIAS FERREIRA, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito, sobreveio o pedido de 

liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, sob pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, 

incisos I e IV, do CPC e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando de forma pormenorizada os 

fatos contidos na peça vestibular, nos termos do artigo 319, III, do Código 

de Processo Civil; b) acostando aos autos documentação comprobatória 

da necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins); c) carreando 

o documento indispensável à propositura da demanda (especificamente 

Boletim de Ocorrência, o comprovante de endereço no qual a autora figure 

como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência, e documento de comprovação 

dos fatos narrados, eis que o de fl. 22 – correspondência ID 15467924 

não se presta para tanto), em observação ao disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo – MT, 

1º de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal. l

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001389-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE SOUZA FELIX (AUTOR(A))

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE RESENDE SILVA (RÉU)

SINVAL DUETI SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

ANTONIO MARCOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIMAS NUNES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

UMBELINA MIGNOLI FERRARO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA APARECIDA DE MELO AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)

ADMILSON MARTINS DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE PEREIRA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIANA TEODORA DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIA APARECIDA OLIVEIRA MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE JOAQUIM AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)

DORACINO INACIO FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MAGDA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCILIO SEVERO DE LUCENA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001389-84.2018.8.11.0003; 

Valor causa: $50,000.00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: USUCAPIÃO (49). 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): NELSON DE SOUZA FELIX 

Parte Ré: RÉU: SINVAL DUETI SILVA, MARIA JOSE RESENDE SILVA 

Senhor(a): AUTOR(A): NELSON DE SOUZA FELIX Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do 

processo acima indicado, para que no prazo legal indique o CEP e o bairro 

onde os requeridos deverão ser citados SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003915-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIA NATALIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para no prazo legal apresentar impugnação à 

contestação ID 14363725.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001925-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

ROBERTO OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 410 de 601



LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1001925-95.2018.8.11.0003 Valor da causa: 

$13,500.00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: ROBERTO 

OLIVEIRA FERREIRAEndereço: Rua Dez, 21, Quadra 02, Residencial Jose 

Sobrinho, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A.Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, andar 5, - DE 58 AO FIM - 

LADO PAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para no prazo legal, 

querendo, apresentar impugnação à contestação ID 13577808.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451242 Nr: 6422-19.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVER AMORIM PEREIRA, LUCIENE FAVERO 

COSTA, CLEIFER AMORIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que no prazo legal se manifeste sobre a 

petição de fls. 111, onde indica o endereço do bem a ser penhorado como 

pertencente à Comarca de Cuiabá - MT e, em contrapartida, a Guia de 

recolhimento das custas do Oficial de Justiça de fls. 113,consta como 

sendo para a cidade de Rondonópolis - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 810414 Nr: 18024-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALURGICA VENANCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V F NOBRE & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDIMARA DA SILVA FLORES 

- OAB:63984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, IMPULSIONO 

estes autos intimando o patrono da parte autora para juntar aos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça, vez que 

não constam nos autos tais comprovantes juntados às folhas 77/79, 

diferentemente ao noticiado na petição de folha 54, última folha do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450622 Nr: 5802-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, BAIRRO- VILA 

ESPERANÇA, para fins de cumprimento da r. Decisão de fls. 107. O 

pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diligências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 350960 Nr: 6086-25.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MENDES DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE, SANDRA 

MARQUES GUIRADO FUSTAINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida devidamente cumprida e juntada às fls. 117/126, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 399187 Nr: 12673-92.2007.811.0003

 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: SETER SERVICOS DE ENGENHARIA TELEFONIA E 

REPRESENTACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RONDON PLAZA SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

Rondon Plaza Shopping Ltda, assim, via de consequência, mantenho a 

d e c i s ã o  ( f l s . 3 5 6 / 3 6 2 ) ,  e m  s u a 

í n t e g r a . P u b l i q u e - s e . I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e . R o n d o n ó p o l i s - M t . , 

21/setembro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,em 

substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 408233 Nr: 3944-43.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL FERREIRA DA SILVA, FLORISBELA DA 

SILVA ANASTÁCIO, IVANILDO JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8213

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812321 Nr: 223-05.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SOARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Patrick Francisco - 

OAB:13.782-MS

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452415 Nr: 7594-93.2011.811.0003

 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: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIONEZIO BATISTA SUARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 378447 Nr: 6732-98.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO BARBOSA TASCA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO, CARLOS ALBERTO 

DIAS, LUIZ RICARDO DIAS, JORGE LUIZ NARCISO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957, JULIO CESAR 

GUEDES AGUIAR - OAB:20217/O, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - 

OAB:MT/7039-B

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 396012 Nr: 9490-16.2007.811.0003

 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: NELCINA GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B, SILVIA REGINA DOS SANTOS AMORIM - 

OAB:6747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 431824 Nr: 485-62.2010.811.0003

 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: MOYA E MOYA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 435221 Nr: 3888-39.2010.811.0003

 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: IGREJA EM RONDONOPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, ULISSES ALVES MACEDO NETO - OAB:13708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704819 Nr: 12798-21.2011.811.0003

 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: PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE SOUZA FREITAS 

JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719487 Nr: 533-16.2013.811.0003

 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: TRANSPORTES PANORAMA LTDA, MARCIO LUIZ 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMA LOGISTICA LTDA, YASUDA MARÍTIMA 

SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15013A

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720305 Nr: 1346-43.2013.811.0003

 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: MARILDA ALVES DO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT10661

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722181 Nr: 3198-05.2013.811.0003

 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: ARLETE MARIA DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AMERICANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 
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OAB:10818/MT, SEBASTIÃO PEREIRA BUQUIGARÉ JÚNIOR - 

OAB:11687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9172-B

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735672 Nr: 15183-68.2013.811.0003

 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: SIRLEI DA MATA SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 746458 Nr: 5865-27.2014.811.0003

 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: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS/MT - SISPMUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747307 Nr: 6346-87.2014.811.0003

 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: ANTONIA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAETTO VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIENE ALVES DE LIMA - 

OAB:18124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762805 Nr: 14822-17.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANTINO JOSE GERALDINO, MANOELITA DE 

OLIVEIRA GERALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 13741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 14.545-A

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 771086 Nr: 2739-32.2015.811.0003

 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: SEBASTIÃO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/ MT 18261/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:OAB/MT15687A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 783218 Nr: 7473-26.2015.811.0003

 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: THAIS CAROLINE PINHEIRO BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL FRANCISCO FERREIRA, ZEONETE DA 

SILVA PATENE, JONAS MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 790380 Nr: 10382-41.2015.811.0003

 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: RUBENS DE OLIVEIRA PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 792575 Nr: 11348-04.2015.811.0003

 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: JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 
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cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 798757 Nr: 13812-98.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRS, IZAILTON RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ENSINO ALVARES 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DUTRA S. CARVALHO - 

OAB:MT/10111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:12517/MT

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818652 Nr: 2440-21.2016.811.0003

 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: CARLOS ROBERTO STEIN BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821241 Nr: 3320-13.2016.811.0003

 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: Tulio Dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo Somed Rondonópolis - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE HOLANDA 

CAVALCANTE HADDAD SANTOS - OAB:149406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 780040 Nr: 6197-57.2015.811.0003

 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: SUHILDE MIRANDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804503 Nr: 16113-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA VISTA SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15280-A/MT

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806539 Nr: 16867-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRO CAR PEÇAS LTDA, ELIAS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681/SP

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 785565 Nr: 8452-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS, OLINDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO BERNARDINO MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/OAB/MT

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 745183 Nr: 5085-87.2014.811.0003

 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: KLEYSLLER WILLON SILVA, LAURA FRANCESCA PIPI 

DE SOUZA WILLON, ALINNE TOMAZI CARDOZO, BPW, ITP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S/A, PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MELO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/RN 10.736, GRACE CHRISTHINE DE OLIVEIRA 

GOSSON - OAB:OAB/RN 3780, GUSTAVO VISEU - OAB:117.417

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 773012 Nr: 3563-88.2015.811.0003

 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: GR GLOBAL RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL SOLUÇÃOES TECNICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MARTINS RIBEIRO - 

OAB:17.422

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782143 Nr: 7053-21.2015.811.0003

 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: IVO CESAR RIBEIRO BERTONI, THIAGO TAUÊ GOMES 

BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CLARA QUINTANA - 

OAB:MT/12353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 810646 Nr: 18104-29.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAZARE DOS SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:16010/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:79.757/MG, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799733 Nr: 14294-46.2015.811.0003

 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: HELEN MOREIRA VASTOR, ELISANGELA CRISTINA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA AMELIA DE SOUZA OLIVEIRA, HDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Tavares - 

OAB:109.367, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 772914 Nr: 3536-08.2015.811.0003

 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: LUCIENE DE AGUIAR PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208 A

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 766423 Nr: 601-92.2015.811.0003

 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: EDSON DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 743994 Nr: 4369-60.2014.811.0003

 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: DILVANI AMORIM SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMACIA UNIVERSAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428615 Nr: 10687-35.2009.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE SOUZA FREITAS 

JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 743778 Nr: 4241-40.2014.811.0003

 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: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A, ROYAL 
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E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGLISTONE SOARES 

MIRANDA - OAB:13045/MT, JULIANO NICOLAU DE CASTRO - 

OAB:OAB/SP 327.408, KEILA CHRISTIAN ZANATA MANANGAO 

RODRIGUES - OAB:84676/RJ

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752570 Nr: 9076-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO ALEXANDRINO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:12517/MT

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823149 Nr: 4035-55.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI - 

OAB:OAB/MT11065

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 773118 Nr: 3627-98.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS S/C 

LTDA CIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805283 Nr: 16391-19.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDPR, ELIZETE ALVES DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGORA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENI MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:OAB/MT 16.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485

 Certifico e dou fé, que a audiência designada nestes autos fora 

cancelada em razão da cumulação de varas exercida pelo magistrado 

substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, ocasionando em excesso de serviço, 

impossibilitando a realização do referido ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 841408 Nr: 8995-54.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEDREIRA AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUNAMITA VITORINO 

NASCIMENTO FARIAS - OAB:8822-B/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 a 

Carta Precatória expedida para Comarca de VOTUPORANGA/SP bem 

como, para que proceda com a devida distribuição naquela Comarca, 

comprovando nos autos a referida distribuição. Certifico ainda que, com a 

implantação do sistema PJE, a distribuição das ações passou a ser feitas 

pelos patrocinadores das partes.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003377-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CARLOS EMILIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARARA AZUL PROJETOS CONSTRUOES E INCORPORAOES LTDA - ME 

(RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS JUSTIÇA GRATUITA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL LUIZ 

ANTONIO SARI PROCESSO n. 1003377-43.2018.8.11.0003 Valor da 

causa: $40,000.00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) 

POLO ATIVO: Nome: CARLOS EMILIO DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA 

ANGÊLO THUM, 452, LOTEAMENTO MONTE LÍBANO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-272 Nome: KELLEN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA FILINTRO NASCIMENTO DOS SANTOS, 138, Quadra 02, 

LOTEAMENTO QUITÉRIA TERUEL LOPES, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78717-004 POLO PASSIVO: Nome: ARARA AZUL PROJETOS 

CONSTRUOES E INCORPORAOES LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 762, - DE 0436 A 1422 - LADO PAR, 

VILA GLÓRIA, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79004-310 FINALIDADE: 

CITAÇÃO INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, na 

forma do art. 942 do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do 

imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: “CARLOS EMILIO DE 

OLIVEIRA e KELLEN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiros, 

cadados, pleiteiam através da presente Ação de Usucapião Especial 

Urbana interposta em desfavor de ARARA AZUL PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA, pleiteia a Citação de Terceiros Interessados, 

Incertos e Ausentes, sob a alegação de que no dia 15 de maio de 2002, os 

autores firmaram com a ré um compromisso de compra e venda, em 

anexo, do imóvel localizado no Bairro Monte Líbano, no Residencial 

Quitéria Teruel Lopes, uma casa residencial, com área construída de 

46.74m², edificada no Lote 11 da Quadra 02, com área de 300,00m², 

descrito e caracterizado na matricula nº 58.803, em anexo, averbado sob 
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o nº AV4/58.830, em 05/04/2002, no 1º Registro de Imóveis da Comarca 

de Rondonópolis/MT O referido imóvel foi por muito tempo utilizado com a 

finalidade de moradia habitual dos Requerentes, e a sua posse ocorreu de 

forma mansa e pacífica, sem interrupção, nem oposição do proprietário do 

imóvel ou seus herdeiros, o que perdura por mais de 16 (dezesseis) anos. 

Cumpre-nos esclarecer que as taxas e impostos inerentes ao imóvel 

encontram-se pagas, de titularidade do requerente, bem como sempre foi 

de sua inteira responsabilidade quaisquer exigência do poder público. Em 

face da ausência de documentos e o decurso do tempo que permite a 

propositura da Ação de Usucapião é que os Requerentes se amparam 

legalmente para quererem o que lhe é de direito. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: imóvel localizado no Bairro Monte Líbano, no Residencial 

Quitéria Teruel Lopes, uma casa residencial, com área construída de 

46.74m², edificada no Lote 11 da Quadra 02, com área de 300,00m², 

descrito e caracterizado na matricula nº 58.803, em anexo, averbado sob 

o nº AV4/58.830, em 05/04/2002, no 1º Registro de Imóveis da Comarca 

de Rondonópolis/MT DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA ajuizada por CARLOS EMILIO DE 

OLIVEIRA e KELLEN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor de 

ARARA AZUL PROJETOS CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA - ME 

e outros, devidamente qualificados nos autos, tendo por objeto o imóvel 

descrito na inicial, que os requerentes alegam possuir, de forma mansa, 

ininterrupta e sem oposição, há mais de 16 (dezesseis) anos. De início, 

determino que a Secretaria proceda à inclusão dos confinantes indicados 

no ID 13081392 - Pág. 9 no polo passivo da demanda. Ressalte-se que tal 

providência incumbe ao patrono da parte demandante, que deverá 

diligenciar nesse sentido quando da propositura de eventuais novas 

ações, vez que o Sistema PJE se encontra em fase de aperfeiçoamento e 

não possibilita que a parte realize as aludidas alterações em seguida à 

distribuição do feito. No mais, recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Citem-se, pessoalmente, os requeridos, bem como os 

confinantes, nos endereços indicados na inicial, e, por edital, com prazo 

de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos 

(artigos 246, § 3° e 259, I, NCPC), para, querendo, contestarem a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial. Intimem-se para que manifestem eventual 

interesse na causa, os representantes das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal, no prazo de lei. Às providências. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE CARLOS DE FREITAS, 

digitei. RONDONÓPOLIS, 1 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008121-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HORTO LEILOES LTDA (REQUERENTE)

GUILHERME REGIO PEGORARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

nº1008121-81/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Londrina – 

PR Autor: Paulo Horto Leilões Ltda. Ré: Francisco Ferreira de Souza. 

Vistos, etc. PAULO HORTO LEILÕES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressou neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, com qualificação nos 

autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, 

servindo a cópia como mandado. Caso a secretaria observe a falta de 

alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada 

junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de 

devolução imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas 

necessárias, às providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de 

setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição 

legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008219-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008219-66/2018 Ação: Execução de Honorários Autor: Onório 

Gonçalves da Silva Junior. Réu: Estado do Mato Grosso. Vistos, etc. 

ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, com qualificação nos autos, 

ingressaram neste juízo com a presente “Execução de Honorários” em 

desfavor de ESTADO DO MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 

público interno, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando 

que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 

10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em 

face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), 

prevê que nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm 

competência para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas 

Públicas, sejam elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim 

sendo, dou-me por incompetente para dirimir a presente questão, 

declinando da competência. Após, procedidas as baixas e anotações 

devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas de Fazenda Pública 

desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 26 de setembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005716-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DIAS DOS REIS (AUTOR(A))

L K TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

- UNICOON (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005716-72/2018 Ação: Cobrança de Seguro c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes Autor: L K Transportes 

Ltda – ME. Ré: União Nacional dos Consumidores e Proprietários de 
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Veículos – Unicoon Gestão de Benefícios. Vistos, etc. L K TRANSPORTES 

LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com 

a presente “Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes” em desfavor de UNIÃO 

NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – 

UNICOON GESTÃO DE BENEFÍCIOS, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Considerando os documentos de (fls.54/55 – correspondência 

ID 14321567), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita 

(art. 98, NCPC). Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada 

no dia 18 de dezembro de 2018, às 08h00min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 26 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006798-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR AYK PIRES (AUTOR(A))

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006798-41/2018 Vistos, etc... Cumpra-se a decisão exarada pelo digno 

Relator  do Recurso de Agravo de Inst rumento n º 

1010348-53.2018.8.11.0000, Desembargador Dirceu dos Santos, 

expedindo-se o necessário. Mantenho a decisão hostilizada por seus 

próprios fundamentos. As informações foram encaminhadas, nesta data, 

via ‘Malote Digital’. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de setembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal. 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Ofício nº84/2018/Gab. 

Rondonópolis, 27 de setembro de 2018. Excelentíssimo Senhor 

Desembargador: Em resposta à requisição recebida em 24 de setembro de 

2018, onde Vossa Excelência solicita informações no Agravo de 

nº1010348-53.2018.8.11.0000, sendo Agravante YGOR AYK PIRES, 

Agravado ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

temos a informar: A decisão hostilizada é de conhecimento integral de 

Vossa Excelência, sendo certo que, após a chegada do ofício requisitório 

das informações, novamente verifiquei-a, concluindo pela sua manutenção 

por seus próprios e jurídicos fundamentos na data de hoje. Assim, mesmo 

diante dos argumentos levados a efeito pelo Agravante, tenho comigo que 

a decisão deve ser mantida, pois ao ser proferida, foram observadas as 

normas atinentes à espécie. Saliente-se que a r. decisão superior 

indeferira a tutela antecipada recursal vindicada, conforme (fl.98 – 

correspondência ID 15512199, fl.05). Comunico, outrossim, que o 

agravante não cumpriu o disposto no artigo 1.018 do Código de Processo 

Civil, conforme informa a certidão de (fl.99 – correspondência ID 

15513982). Por fim, nesta data, determinamos o cumprimento da 

respeitável decisão proferida por Vossa Excelência. São estas, em 

síntese, as informações que presto a Vossa Excelência, com referência 

ao agravo de instrumento mencionado no preâmbulo, assinalando que me 

encontro a vossa disposição para outros esclarecimentos, se 

necessários. Respeitosamente. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal. Ao Excelentíssimo Senhor Desembargador DIRCEU DOS 

SANTOS Relator do Recurso de Agravo de Instrumento 

nº1010348-53/2018 Tribunal de Justiça – Cuiabá/MT.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006267-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI (ADVOGADO(A))

JOEL CARVALHO DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006267-52/2018 Ação: Cobrança Autor: Joel Carvalho Reis. Ré: Brasil 

Veículos Companhia de Seguros – BB Seguro Auto. Vistos, etc. JOEL 

CARVALHO REIS, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com 

a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de BRASIL VEÍCULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS – BB SEGURO AUTO, sociedade de economia 

mista, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Em análise aos autos observa-se que a parte 

autora reside em Itiquira – MT, conforme a qualificação na exordial, o réu 

tem sua matriz em São Paulo – SP e o acidente acontecera em Itiquira – 

MT, conforme se verifica às (fl.05 – ID 14613096, fl.03 e fl.33 – ID 

14613124) dos autos. É sabido que em princípio, em se tratando de 

competência territorial, de natureza relativa, descabe a declaração, de 

ofício, de incompetência do juízo, com consequente declinação, nos 

termos da Súmula nº 33 do STJ. Contudo, o objetivo da referida súmula, 

bem assim das regras processuais acerca da competência relativa, é 

facilitar o acesso da parte lesada ao Poder Judiciário. Evita-se, dessa 

forma, que o Juiz, de ofício, e sem mesmo saber do interesse da parte ex 

adversa na propositura do feito em seu domicílio, decline a competência 

para outro juízo, que, em muitos casos, não traz qualquer benefício às 

partes, senão ao próprio Magistrado que se verá livre de mais um 

processo em sua jurisdição. No entanto, essa faculdade não pode ser 

utilizada como forma de o autor buscar, dentre as inúmeras Comarcas do 

Brasil, aquela cujos precedentes lhe pareçam mais favoráveis, por 

exemplo. Ou mesmo, para buscar outras facilidades. Ora, não se pode 

cogitar que a parte eleja a comarca onde deseja ver tramitar seu processo 

quando não existe, na relação jurídica de direito material, nenhuma razão 

para que a ação seja ajuizada nesta Comarca, sob pena de se validar a 

tentativa de burla ao princípio do Juiz Natural. In casu, a parte autora tem a 

alternativa de ajuizar ação no seu domicílio ou no local do fato – acidente 

–, não lhe sendo lícito escolher, ao seu alvedrio, comarcas aleatoriamente 

(art.53,V, CPC). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DA AUTORA. Autora que 

deixa de ajuizar a ação no local onde tem o seu domicílio, o que lhe é 

facultado pelo art. 6º inciso VIII do CDC, e também deixa de ajuizar ação no 

foro onde está localizada a sede da ré, pessoa jurídica, nos termos do art. 

100, inciso IV, a do CPC. Ação ajuizada em foro diverso, sem base legal 

para tanto. Declinada de ofício, a competência, para o foro do domicílio da 

demandante. Nada a alterar na decisão interlocutória. NEGADO 

SEGUIMENTO ao recurso, por decisão monocrática. (Agravo de 

Instrumento Nº 70054912670, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 05/06/2013)” 

(TJ-RS - AI: 70054912670 RS , Relator: Nelson José Gonzaga, Data de 

Julgamento: 05/06/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/06/2013). Assim, haja vista a incompetência 

deste Juízo e com vistas a facilitar o acesso do autor à Justiça. 

Remetam-se os autos à Comarca de Itiquira – MT (domicílio do autor). 

Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 1º de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005422-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO DIAS REZENDE (AUTOR(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES (ADVOGADO(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005422-20/2018 Ação: Indenização por Dano Material e Moral Autor: 

Clesio Dias Rezende. Ré: Compacta Comercial Ltda – Supermercado Big 
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Master. Vistos, etc. CLESIO DIAS REZENDE, com qualificação nos autos, 

propôs a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” 

em desfavor de COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADO BIG 

MASTER, pessoa jurídica de direito privado, a autora em sua exordial 

pugna pela procedência da ação. Por fim, compulsando os autos 

verifica-se que o réu sequer fora citado; que, a parte autora requereu a 

desistência da ação à (fl.57 – correspondência ID 14324695). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Trata-se de ação de Indenização por Dano 

Material e Moral, proposta pela autora em 13.07.2018, entretanto, a parte 

autora pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Portanto, não há que se falar 

em interesse processual na presente, sendo esta uma das condições da 

ação, nesse sentido é a jurisprudência: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. Nos termos 

do art. 267, VIII do CPC, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, 

quando o autor desistir da ação.” (TJ-SP - AR: 603848020108260000 SP 

0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA 

DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, VIII, DO CPC. PROCESSO 

AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70047288766, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado 

em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa 

Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais 

e Morais” promovida por CLESIO DIAS REZENDE, em desfavor de 

COMPACTA COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADO BIG MASTER, pessoa 

jurídica de direito privado, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Custas pela autora. Façam-se as anotações em 

conformidade com o Provimento nº 18/2012/CGJ. Sem honorários porque 

não houve citação, certifique-se o trânsito em julgado ante a desistência 

do prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas de estilo (art.90, 

CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003853-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENJAMIM VIEIRA CELIO OAB - 345.225.658-87 (PROCURADOR)

ROGERIO LUZ BORGES LEAL OAB - 098.758.258-59 (PROCURADOR)

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - 366.547.526-00 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003853-52.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime o Município de 

Rondonópolis para juntar o comprovante de pagamento da parcela 

prevista no convênio, na forma mencionada no Id. 13765052, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas. Havendo o decurso do prazo com ou sem 

manifestação, ouça o representante do Ministério Público. Cumpra, com 

urgência. Intime. Rondonópolis – MT, 01 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005943-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL ARCANJO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

BRUNO ALVES DAUFENBACK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005943-96.2017.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que o 

autor pugnou pela desistência da ação (Num. 14998787). Entretanto, a 

parte requerida foi devidamente citada e apresentou contestação. Assim, 

ante o disposto no artigo 485, §4º, do CPC, intime o demandado para 

manifestar anuência acerca do pedido de desistência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 01 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006608-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

ODELIO NUNES DE MELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS , NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003996-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS (ADVOGADO(A))

ADEMIR NUNES VIANA (AUTOR(A))

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR , 

QUERENDO, ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006611-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PAIM (AUTOR(A))

DENISVALDO SILVA JARDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, 

QUERENDO, ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS , NO PRAZO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005639-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BASILIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, 

QUERENDO , ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS , NO PRAZO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006888-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA (AUTOR(A))

HERRIGTHON MORBECK SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)
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INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA MANIFESTAR , QUERENDO 

, ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001497-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

SINOMAR LOPES DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO 

DO FEITO, NO PRAZO LEGAL, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001629-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NATHALIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo: 1001629-44.2016.8.11.0003. Segue anexo o termo de 

audiência. Rondonópolis, 01 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 789285 Nr: 9937-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

NORTE S.A OU RUMO MALHA NORTE S/A, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DE CAMPOS 

FERREIRA - OAB:248468, MARIANA ALVES ROSA DOS SANTOS - 

OAB:357.353 SP, PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT - OAB:, WERNER GRAU NETO - OAB:120564/SP

 .Código nº 789285.

Vistos etc.

Acolho a cota ministerial à fls. 2153.

Intime o Município de Rondonópolis, para que apresente novo cronograma 

para prosseguimento da atualização do Plano Diretor, bem como traga 

documentos que comprovem a instalação da rede geodésica municipal, no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias.

Notifique a empresa Urbaniza para apresentar os estudos preliminares 

dos trabalhos já realizados no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, dê-se nova vista 

ao parquet.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 27 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 903994 Nr: 6552-62.2018.811.0003

 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: PAULO DINIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAFAIETE GOMES PINTO NETO, MARCIO 

ROGERIO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RINALDO DE ARAUJO - 

OAB:12293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - 

OAB:8387/MT, ISIA MARIA DE F Z DE MENDONCA - OAB:MT/7130

 INTIMAÇÃO DOS EMBARGADOS DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO DE FLS. 

26/27, PARA APRESENTAREM IMPUGNAÇÃO, CASO QUEIRAM, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 65114 Nr: 121-13.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALEN ZUGAIR, ESPÓLIO DE RAIMUNDO LOPES DE 

LIMA, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA, TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA, 

CHRISTIANE DE CASSIA LOPES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERNIVALDO GIL DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11393, JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, LEANDRO ATAÍDE 

PIRES - OAB:18285 MT, MARILEI CARDOSO - OAB:12904, MATEUS 

CÁSSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 Vistos etc. I - Atualize o valor do débito executado e das custas 

processuais. II - Intime para pagamento das custas, mantendo-as 

atualizadas. III - Considerando o valor da avaliação do bem, objeto da 

penhora, considerando que a execução deve seguir não só em proveiro 

do credor, mas pelo modo menos gravoso ao devedor, após a atualização 

do débito, conclusos para as pesquisas pleiteadas pelo credor, vez que 

defiro o pedido à fls. 558vsº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 404295 Nr: 7-25.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TOMCZYK, EDUARDO TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 

9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Vistos etc. I - O credor foi devidamente intimado para apresentar a 

matrícula atualizada do imóvel, sobre o qual pretende a constrição judicial. 

No entanto, limita-se em trazer aos autos matrícula de 10 meses 

passados. Assim, deve o exequente apresentar ao juizo a matricula do 

imóvel, atualizada. II - Atualize a dívida e as custas processuais. III - Intime 

para o recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449676 Nr: 4856-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DANILO LOPES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 84/2014-CGJ, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO, NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO SENDO 

SUFICIENTE PARA ESSE FIM MERO PEDIDO DE VISTA OU NOVO 

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 420 de 601



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740428 Nr: 2265-95.2014.811.0003

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO OSCAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

2265-95.2014.811.0003, Protocolo 740428, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811290 Nr: 18340-78.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIO DOMINGOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N C IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA 

JUNIOR - OAB:9556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDOMIRO DE 

LIMA PEREIRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

18340-78.2015.811.0003, Protocolo 811290, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866141 Nr: 5322-19.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR PEREIRA SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO TULIO ARAUJO BORGES 

- OAB:OAB/MG 11.9320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

5322-19.2017.811.0003, Protocolo 866141, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94668 Nr: 6393-86.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR, JOSE EUGENIO 

BONJOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:OAB/S103.587

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES, para devolução dos autos nº 

6393-86.1999.811.0003, Protocolo 94668, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400777 Nr: 14284-80.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDIMAR DIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARA DA SILVA KAIPPER, SANDRO 

DE LIMA BORTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT, SUELI NUNES DE SOUZA - OAB:MT/9280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL ERIKA RUBIA VIANA 

VILELA - OAB:MT/12505

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) STAEL MARIA DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 14284-80.2007.811.0003, Protocolo 

400777, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446546 Nr: 1728-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A, JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO, 

OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DICLEIA FERREIRA 

ROCHA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 1728-07.2011.811.0003, 

Protocolo 446546, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752213 Nr: 8862-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR AMOROSO ME( SOPHIE BIJOUX E 

ACESSORIOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS BRAGUIM 

PINA, para devolução dos autos nº 8862-80.2014.811.0003, Protocolo 

752213, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38221 Nr: 208-37.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO JOAO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MEDEIROS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GERALDO 

ROBERTO PESCE, para devolução dos autos nº 208-37.1996.811.0003, 

Protocolo 38221, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747367 Nr: 6379-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA SILVA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI, 

AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

- MT, ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, EMERITA BENVENUTTI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 6379-77.2014.811.0003, 

Protocolo 747367, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716506 Nr: 11895-49.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. BAGGIO TRANSPORTES LTDA, LEOMAR BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE FRUTAS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LUCÉLIA LTDA ME, ALFA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - OAB:24134-BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A, MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 Ante a manifestação do credor à fls. 476, dou por cumprida a obrigação 

exequenda e julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, II do CPC. 

Expeça alvará de levantamento do montante depositado à fls. 473, na 

forma requerida à fls. 476.Cumprimento integral do despacho à fls. 

448Cumpra integralmente o despacho à fls. 448, vez que trata-se de 

decisão proferida há mais de um ano, e o processo caminhou em razão de 

outros atos que não impediam a intimação da perita nomeada nos 

autos.Intime. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 

2018MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJuíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006035-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILOENE PEREIRA PASSOS BARBERI (RÉU)

CRISTINA SOUZA CABRAL - ME (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 

Ileone Pereira Passos Barberi, tendo em vista não localizar na mencionada 

rua e bairro, o nº 1385 de sua residência. RONDONÓPOLIS/MT, 27 de 

agosto de 2018. LUIZ ANTONIO ALVES 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004650-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

BPS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

TIAGO XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

GERSON CAMILO DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

MAPFRE BB SH2 PARTICIPACOES S.A. (RÉU)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar as 

contestações e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005992-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA SIQUEIRA 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 que no dia 27/08/2018 

diligenciei no endereço mencionado no mandado e não foi possível citar 

VANDA SIQUEIRA ALVES, uma vez que percorri toda a extensão da Rua 

Arão Gomes Bezerra, e não visualizei nas fachadas prediais o número 

796. Tendo encontrado a numeração 740, 752, 774, 802, 814. 

Considerando-se que a executada não foi encontrada e que não foi 

possível realizar a citação, procedi ao arresto de bens, conforme art. 830, 

do Código de Processo Civil, consoante auto em anexo. Destaco que 

deixei de continuar tentando efetuar a citação no termos do art. 830, §1º, 

CPC da parte devedora, uma vez que a mesma não foi localizada. 

RONDONÓPOLIS/MT, 27 de agosto de 2018. JOCIELI DE LIMA SILVEIRA 

Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005851-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono do autor para que, no prazo legal junte aos autos 

uma copia da inicial para citação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004897-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA FRANCISCA ARAUJO GONCALVES (RÉU)

ANTONIO GONCALVES SOBRINHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008452-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

RENATO RODRIGUES ALVES (ADVOGADO(A))

CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008452-63.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES, CARMEN SILVIA 

RIBEIRO RODRIGUES ALVES RÉU: BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA 

DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 
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autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 07 de 

Dezembro de 2018, às 10:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875595 Nr: 8629-78.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LUIZ TEONORIO PERRONE, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, LEYA SOUZA DA CRUZ - OAB:MT/8398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, 

contrarrazoar o recursos de embargos de declaração de fls. 59/64.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 896801 Nr: 4252-30.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUCIMAR MOURA PEREIRA, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, NATALINA LUIZ DE LIMA - OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 747515 Nr: 6473-25.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN DOS REIS SALES, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAHELLA DALLABRIDA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes na audiência de conciliação 

realizada aos 10/09/2018, juntado aos autos.

 Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 747667 Nr: 6538-20.2014.811.0003

 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: RAFAHELLA DALLABRIDA PRADO, IVAN DOS REIS 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DOS REIS SALES, RAFAHELLA 

DALLABRIDA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes na audiência de conciliação 

realizada aos 10/09/2018, juntado aos autos.

 Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 788050 Nr: 9462-67.2015.811.0003

 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: RAFAHELLA DALLABRIDA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DOS REIS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes na audiência de conciliação 

realizada aos 10/09/2018, juntado aos autos.

 Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.
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 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 786558 Nr: 8846-92.2015.811.0003

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA JESSICA MACEDO DA SILVA RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Providencie-se a intimação prevista no §1º do artigo 485 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 750578 Nr: 8057-30.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI MACIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam.

Intimada pessoalmente para suprir a falta, a parte autora não restou 

localizada, tendo os correios lançado a justificativa “mudou-se”.

 Ressalto que incumbe ao autor manter os dados atualizados no processo, 

o que não o fez.

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de 

contestação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 890997 Nr: 2180-70.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RENI BUENO FRICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARIO TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:8987/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls. 20, celebrado pelas partes, noticiado nos 

autos.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 715895 Nr: 11231-18.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DA CRUZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 Vistos e examinados.

Face o teor da petição que noticia que o réu ofereceu pagamento de 

valores para o cumprimento da condenação, com fulcro no disposto no 

art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o 

processo, vez que o autor não se opôs ao pagamento pelo réu.

 Havendo valores depositados nos autos, autorizo o levantamento, 

determinando a expedição do competente alvará, devendo ser observada 

a conta bancária indicada.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732370 Nr: 12594-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ZAN DO SOCORRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN MOTOS LTDA, BANCO ITAUCARD 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Vistos e examinados.

Face o teor da petição que noticia que o réu ofereceu pagamento de 

valores para o cumprimento da condenação, com fulcro no disposto no 

art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o 

processo, vez que o autor não se opôs ao pagamento pelo réu.

 Havendo valores depositados nos autos, a serem levantados, expeça-se 

o competente alvará.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710808 Nr: 5795-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERIBERTO DE SOUZA, LUZINEIDE SILVESTRE DA 

SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS 

- OAB:8195-A/MT, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:OAB/SP208972
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 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls. 230, celebrado pelas partes, noticiado nos 

autos.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Havendo valores depositados nos autos, a serem levantados, expeça-se 

o competente alvará, observando a conta bancária indicada.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 722217 Nr: 3233-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO AGRÍCOLA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT/9070 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703/MT

 Vistos e examinados.

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, noticiado às fls. 95 dos 

autos.

 Nos termos do disposto no artigo 922 do CPC, determino a suspensão do 

processo até o cumprimento do acordo homologado.

 Havendo petição da exequente, noticiando o não cumprimento da 

obrigação, o processo retomará o seu curso (art. 922, §único).

Decorrido o prazo, não havendo manifestação da parte autora, tornem os 

autos conclusos para extinção do processo nos termos do artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429680 Nr: 11725-82.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GIONGO, LEONARDO GIONGO, CAMILA 

GIONGO, DURINE GIONGO OU DORINE GIONGO, CARMEM LÚCIA 

OLIVEIRA GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A, SAMER CLEMENTE - OAB:6269/MT, VINICIUS 

BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Vistos e examinados.

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, noticiado às fls. 

610/614 dos autos.

 Nos termos do disposto no artigo 922 do CPC, determino a suspensão do 

processo até o cumprimento do acordo homologado.

 Havendo petição da exequente, noticiando o não cumprimento da 

obrigação, o processo retomará o seu curso (art. 922, §único).

Decorrido o prazo, não havendo manifestação da parte autora, tornem os 

autos conclusos para extinção do processo nos termos do artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 743810 Nr: 4267-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Vistos e examinados.

Face o teor da petição que noticia que o réu ofereceu pagamento de 

valores para o cumprimento da condenação, com fulcro no disposto no 

art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o 

processo, vez que a parte autora não se opôs ao pagamento efetuado 

pelo réu.

 Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser 

observada a conta bancária indicada pela parte autora.

 Expeça-se o competente alvará.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 814976 Nr: 1204-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES CANDIDO, MARIA EDUARDA 

RODRIGUES CANDIDA, IZABEL CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANITIELI MARINGOLO LEMOS 

SILVA - OAB:OAB /MT17362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos e examinados.

Face o teor da petição que noticia que o réu ofereceu pagamento de 

valores para o cumprimento da condenação, com fulcro no disposto no 

art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o 

processo, vez que a parte autora não se opôs ao pagamento efetuado 

pelo réu.

 Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser 

observada a conta bancária indicada pela parte autora.

 Expeça-se o competente alvará.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 816241 Nr: 1657-29.2016.811.0003

 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: CRISTIANE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANITIELI MARINGOLO LEMOS 

SILVA - OAB:OAB /MT17362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Vistos e examinados.

Face o teor da petição que noticia que o réu ofereceu pagamento de 

valores para o cumprimento da condenação, com fulcro no disposto no 

art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o 

processo, vez que a parte autora não se opôs ao pagamento efetuado 

pelo réu.

 Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser 
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observada a conta bancária indicada pela parte autora.

 Expeça-se o competente alvará.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 818008 Nr: 2227-15.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO 

SOCORRO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MOREIRA PEREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, noticiado às fls. 86/88 

dos autos.

 Nos termos do disposto no artigo 922 do CPC, determino a suspensão do 

processo até o cumprimento do acordo homologado.

 Havendo petição da exequente, noticiando o não cumprimento da 

obrigação, o processo retomará o seu curso (art. 922, §único).

Decorrido o prazo, não havendo manifestação da parte autora, tornem os 

autos conclusos para extinção do processo nos termos do artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 405593 Nr: 1334-05.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSENO DELIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDREIA CARVALHO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls. 152/153, celebrado pelas partes, noticiado 

nos autos.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Havendo valores depositados nos autos, expeça-se o alvará necessário 

para o levantamento, observando a conta bancária indicada nos autos.

Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 773235 Nr: 3665-13.2015.811.0003

 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: VERA LUCIA BISPO DE OLIVEIRA, LUCIENE BISPO DE 

OLIVEIRA, LUCIMAR BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIMAR CARLOTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES ALVES MACEDO NETO - 

OAB:13708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE DAYANE ROCHA NUNES 

- OAB:OAB/MT 17.292

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls. 265/268, celebrado pelas partes, noticiado 

nos autos.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Havendo valores depositados nos autos, expeça-se o alvará necessário 

para o levantamento, observando a conta bancária indicada nos autos.

Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 798246 Nr: 13570-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON VAN DER SAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls. 88/89, celebrado pelas partes, noticiado nos 

autos.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Havendo valores depositados nos autos, expeça-se o alvará necessário 

para o levantamento, observando a conta bancária indicada nos autos.

Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762642 Nr: 14761-59.2014.811.0003

 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: WALDEYEN DA SILVA SOUZA, ROSEMEIRE SILVA 

MENEZES, MILTON DE SOUZA FILHO, MARIA APARECIDA ESTEVAN DE 

SOUSA, PAULO ROBERTO SILVADE SOUZA, ROSINEIDY DA SILVA 

SOUZA, ROSICLEIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI PERINAZZO, BRADESCO SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 Vistos e examinados.

HOMOLOGO o acordo de fls. 276/278, celebrado pelas partes, noticiado 

nos autos.

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

 Havendo valores depositados nos autos, expeça-se o alvará necessário 

para o levantamento, observando a conta bancária indicada nos autos.

Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 741233 Nr: 2827-07.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSENILDO SANTOS RODRIGUES 

- OAB:22474/O MT, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO JOSE MELATTI - 

OAB:OAB/MT11096, SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT10.416

 Vistos e examinados.

 Expeça-se Carta Precatória para a inquirição da testemunha ANA 

CAROLINA PEREIRA BELEZI.

 Para a inquirição das testemunhas MAGDÁLIA e BENILSON, designo 

audiência para o dia 22 de Novembro de 2018, às 14:00 horas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761814 Nr: 14410-86.2014.811.0003

 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: MARCOS AUGUSTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUSA 

FILHO - OAB:OAB/MT15687A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/PR 42.074

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA, para devolução dos autos nº 

14410-86.2014.811.0003, Protocolo 761814, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 420284 Nr: 2547-12.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENDERLEY APARECIDO BERTONI, CARLOS 

CEZAR BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA BERNARDES VILELA 

- OAB:8895/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448798 Nr: 3977-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOFLAN LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENDERLEY APARECIDO BERTONI, CARLOS 

CEZAR BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA BERNARDES VILELA 

- OAB:8895/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 806990 Nr: 17016-53.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARQUES CUNHA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Pimentel Barbosa Neto - 

OAB:MT18454, JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 770263 Nr: 2279-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANINI NETO, DEFEND PRODUTOS E 

SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19.987/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:OAB/MT6212

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para que cumpra o disposto na 

decisão de fl. 120, in verbis: "Vistos examinados.

Considerando que tramita neste mesmo juízo o processo de falência da 

devedora, determino a intimação do Administrador Judicial da empresa 

requerida para que tome ciência da presente ação e, querendo ,formule os 

seus requerimentos, no prazo de 10 dias.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 427565 Nr: 9719-05.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MONTREAL LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL, JOSELITO ARLINDO CORREA, ELISA 

BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 INTIMAÇÃO das partes para que querendo, manifestem-se no prazo legal, 

sobre a juntada do ofício oriundo do CRI às fls. 97/99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711574 Nr: 6592-54.2012.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, JULIO 

MARIA DE ASSIS HENRIQUES, SOTREQ S/A, BANCO CATERPILLAR S.A - 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE, 

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CAIADO PNEUS LTDA, CENTRO 

OESTE ASFALTOS LTDA, BANCO RURAL S/A, BANCO DO BRASIL S.A, 

SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DE SEGUROS DPVAT S/A, ALFER 

TRANSPORTES LTDA, VOTORANTIM CIMENTOS S/A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, BANCO BRADESCO S/A, CAVALCA CONSTRUÇÕES E 

MINERAÇÃO LTDA, MOACIR KERSCHNER, VALMIR ROSA DE SOUZA, 

JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR, J MARQUES INDÚSTRIA DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, Raquel Martins Krusquevis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da 4ª Vara Cível

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES - OAB:13440-A/MT, 

ANDRÉA NATASHA REVELY GONZALEZ - OAB:OAB/SP 238.417, 

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, 

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - OAB:10309, CLAUDIA LOPES 

FONSECA - OAB:OAB/SP 151683, CLEUZA ANNA COBEIN - 
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OAB:OAB/SP 30650, DARCI NADAL - OAB:OAB/SP 30.731, DIRCEU 

MARCELO HOFFMANN - OAB:16538, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS 

- OAB:7921-MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848/MT, 

Flavia Almeida Moura di Latella - OAB:OAB/MG 109.730, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT13842A, JANE RESINA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:4.504, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, 

JOAQUIM FÁBIO MIELL CAMARGO - OAB:2680, LARISSA AGUIDA 

VILELA PEREIRA - OAB:MT/9196, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8617, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:OAB/MG 63440, MARIA APARECIDA K. CAETANO - OAB:64585, 

MARIA NILCE MOTA - OAB:OAB/SP 136663, MARLI TEREZINHA 

MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134, MAURICIO DALBARAN DE CASTRO 

RIBAS - OAB:32.937/GO, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - 

OAB:8798-A, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9.801/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, ROGERIO 

APARECIDO SALES - OAB:SP/153621, SERGIO GONZALEZ - 

OAB:OAB/SP106130, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956, TELMA VALERIA C. MARCON - OAB:6.355/MS, 

WAGNER SHIMOSAKAI - OAB:MT/10386 - B, WAGNER TOSHIO 

SHIMOSAKAI - OAB:10386B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Souza Salles Junior 

- OAB:6716/MT

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos acerca da juntada da petição apresentada pela 

recuperanda às fls. 3129/3135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 781222 Nr: 6657-44.2015.811.0003

 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: SÃO JOSE COMERCIO E SERVIÇOS DE CALHAS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, aportados os petitórios, ou decorrido o prazo sem que tenha 

havido manifestação, tornem os autos conclusos para despacho 

saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento antecipado do mérito (arts. 355 

e 356 do CPC).Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, 

nada impede que o mesmo seja processado nos autos concomitantemente 

ao deslinde do feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar 

eventual interesse na designação de audiência para a realização de auto 

composição com o auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 

139, inciso V, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 754758 Nr: 10182-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BARRETO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE BELOME ARJONA, LUIZ ANTONIO DE 

TOLEDO, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHENER VICTÓRIO, IVAN 

BASTOS DOS SANTOS, MANOEL ARJONA, FERNANDA CAVALCANTE 

MOREIRA DE SOUZA TOLETO, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, 

ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, WALKYRIA LEÃO FERREIRA, 

WALKYRIA LEÃO FERREIRA, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, 

ROSEMARY MALUF FECHENER VICTÓRIO, ELVIRA BARREIROS DOS 

SANTOS, ELVIRA BARREIROS DOS SANTOS, FERNANDA CAVALCANTE 

MOREIRA DE SOUZA TOLEDO, WALKYRIA LEÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, determinando a citação por 

edital de MANOEL ARJONA e ZENAIDE BELOME AEJONA.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do 

requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 754758 Nr: 10182-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BARRETO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE BELOME ARJONA, LUIZ ANTONIO DE 

TOLEDO, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHENER VICTÓRIO, IVAN 

BASTOS DOS SANTOS, MANOEL ARJONA, FERNANDA CAVALCANTE 

MOREIRA DE SOUZA TOLETO, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, 

ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, WALKYRIA LEÃO FERREIRA, 

WALKYRIA LEÃO FERREIRA, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, 

ROSEMARY MALUF FECHENER VICTÓRIO, ELVIRA BARREIROS DOS 

SANTOS, ELVIRA BARREIROS DOS SANTOS, FERNANDA CAVALCANTE 

MOREIRA DE SOUZA TOLEDO, WALKYRIA LEÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO a busca de endereço 

da parte requerida através do sistema do INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte autora para se manifestar.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 754758 Nr: 10182-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BARRETO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE BELOME ARJONA, LUIZ ANTONIO DE 

TOLEDO, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHENER VICTÓRIO, IVAN 

BASTOS DOS SANTOS, MANOEL ARJONA, FERNANDA CAVALCANTE 

MOREIRA DE SOUZA TOLETO, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, 

ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, WALKYRIA LEÃO FERREIRA, 

WALKYRIA LEÃO FERREIRA, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, 

ROSEMARY MALUF FECHENER VICTÓRIO, ELVIRA BARREIROS DOS 

SANTOS, ELVIRA BARREIROS DOS SANTOS, FERNANDA CAVALCANTE 

MOREIRA DE SOUZA TOLEDO, WALKYRIA LEÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido formulado, desentranhe-se o mandado de fls.50, bem 

como a carta de citação de fls.27, para o cumprimento de novas 

diligências.

Intime-se a parte autora para que, no prazo legal, junte aos autos o CPF da 

ZENAIDE BELOME ARJONA, haja vista que o mesmo está registrado em 

nome de MANOEL ARJONA.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 318647 Nr: 6755-49.2003.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASILIO LOTARIO RICHTER, SIRLEI EUNICE DONNER 

RICHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGIKA REPRESENTACOES COMERCIAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldir Cechet Junior - OAB:

 intimação do adv da parte promovida d para devolver em cartório o 

processo que encaontra com carga deste 0808/2018, no prqazo de 48 

hora, sob pena de busca e apreensão

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 392943 Nr: 6455-48.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Reclamante para manifestação em 05 (cinco)dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002219-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. M. (REQUERENTE)

L. R. A. (REQUERENTE)

E. G. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. G. R. A. (REQUERIDO)

G. E. M. P. (ADVOGADO(A))

J. L. F. D. S. (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002219-50.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando vagarosamente todo o processo, 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, observando a Ordem de Serviço n. 

001/2012-NPMCSC. 3. Com a realização do ato solene, venham-me 

conclusos para ulterior deliberação. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de setembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 883911 Nr: 11487-82.2017.811.0003

 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: CGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono, para comparecer na Escrivania da 1ª Vara de Família e 

Sucessões para assinar o Termo das Primeiras Declarações, em cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 729906 Nr: 10528-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA VEIGA DOS SANTOS, CRISTIANY 

GONCALVES RABELO LIBANIO, PAULO LIBANIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALBERTO ITACARAMBI RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar as partes, para manifestarem 

sobre avaliação, em cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440296 Nr: 8963-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE GONCALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO JOSE DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETÍCIA BATISTA DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 8963-59.2010.811.0003, Protocolo 

440296, 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.: 779580 Nr: 6021-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUANA DOS ANJOS 

VIEIRA, para devolução dos autos nº 6021-78.2015.811.0003, Protocolo 

779580, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 843476 Nr: 9489-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDCJ, CJDC, LSDS, MDLDCDA, LTDRC, EHDS, 

FDPC, PJDC, TDC, JJDC, ACDA, MNDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 Em cuprimento a decisão de fls. 199, nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora a apresentar suas alegações finais na forma de memoriais, no 

prazo de quinze dias. Decorrido o prazo sem manifestação certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 722148 Nr: 3166-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCODS, RCODS, ILDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3166-97.2013.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis 

de propriedade do devedor através do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

2. No mais, defiro o pedido de fls. 75/79, último parágrafo.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 773013 Nr: 3564-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS, EBDS, LAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 3564-73.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro o pedido de fl. 72, pelo que concedo o prazo de 5 (cinco) dias 

para que a parte autora requeira o que de direito.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704135 Nr: 12112-29.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDJS, LDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12112-29.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 98, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão (art. 921, §1º), sem manifestação, 

determino que se certifique nos autos e, após, arquivem-se, conforme 

preconiza o art. 921, §2º, do Diploma Processual Civil.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de setembro de 2018.

MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 806364 Nr: 16791-33.2015.811.0003

 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: CDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDURDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar os herdeiros para 

manifestarem sobre avaliações, em cinco dias.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008254-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. B. R. (ADVOGADO(A))

M. D. F. G. C. (ADVOGADO(A))

D. F. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008254-60.2017.8.11.0003 Vistos etc., Ante a notícia de pagamento 

do débito alimentar descrito no cálculo de ID 12195156 e objeto da 

custódia derradeiramente efetivada (ID 15429375), expeça-se alvará de 

soltura em favor do executado a ser cumprido por OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA. Sem prejuízo, invocando o princípio do melhor interesse da 

criança e visando conferir efetividade à decisão que fixou a verba 

alimentar em favor da parte exequente (ID 10365865), sobretudo diante do 

quanto disposto no art. 528, § 7º, do CPC, na esteira da Súmula 309, do 

STJ, abra-se vista dos autos à parte exequente, via patronas constituídas, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção. Notifique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário, com 

a urgência que o caso requer. Rondonópolis-MT, 19 de setembro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003672-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA PEREIRA (EXEQUENTE)

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O AUTOR A MANIFESTAR-SE 

QUANTO A PETIÇÃO DE ID. 15486046, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007032-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DOS SANTOS LEITE (AUTOR(A))

NADIELE PERES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX ROGERIO XAVIER DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007032-23.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação de 

Alimentos’ proposta por H.M.L. da S. e H.L.S., representados por sua 

genitora, Sra. Marcia dos Santos Leite, em desfavor de Max Rogério 
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Xavier da Silva, todos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial 

vieram os documentos pertinentes. Compulsando os autos, verifica-se 

informação acerca de existência de título judicial relativo a obrigação 

alimentar ora perseguida, no bojo do processo nº 708271 – 2012/239 no 

qual, foi fixado a título de alimentos a importância de 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo. É o sucinto relatório. Decido. Prima facie, DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º 

do novel Código de Processo Civil. Com efeito, em consulta ao Sistema 

Apolo, verifica-se que em 11/07/2012 foi proferida sentença com 

resolução de mérito na Ação de Alimentos de nº 3114-38.2012.811.0003 

(Código 708271), proposta pelos menores H.M.L.S. e H.L.S, representados 

por sua genitora Marcia dos Santos Leite, em desfavor de Max Rogério 

Xavier da Silva, baseando-se nos mesmos fatos e formulando o mesmo 

pedido e causa de pedir desta ação. Nesta senda, caracterizada ‘in casu’ 

o fenômeno processual da coisa julgada, cuja configuração e 

conceituação estão inseridas no §4º, do art. 337, do CPC, porquanto o 

pedido inicial cingia-se na fixação da obrigação alimentar em prol dos 

menores, a qual já fora implementada em momento pretérito. Portanto, há 

coisa julgada quando se reproduz ação ajuizada entre as mesmas partes, 

com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, em que houve sentença 

irrecorrível. Tratando-se, pois, a presente demanda de objeto idêntico 

àquele já decidido, impõe-se a esse juízo a extinção desta demanda. Posto 

isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, V c/c 337, § 4º, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, vez que militante sob o pálio da justiça gratuita. 

Após o trânsito em julgado arquive-se, com as cautelas de estilo. Ciência 

ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 755034 Nr: 10308-21.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE SORRISO - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, por 

conseguinte: a) DECLARO, com efeito ex tunc, a existência de união 

estável contraída por JOSÉ VALDIR CARLET e CELITA ARAN DE MORAES, 

pelo período de 30 (trinta) anos, tendo findado no ano de 2012;b) 

DESACOLHO a pretensão de partilha do imóvel descrito na inicial;c) 

DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Tendo em 

vista a sucumbência mínima da requerida, condeno o autor ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios em favor do patrono da demandada, em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), sobretudo considerando a natureza da demanda, o trabalho 

efetivado e o tempo despendido, consoante o que determina os arts. 85 e 

86, parágrafo único, do CPC. Registre-se, no entanto, que por militar o 

autor sob o pálio da Justiça gratuita, fica o mesmo isento do recolhimento 

das custas e suspensa a exigibilidade da verba honorária enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do art. 98, § 3º, 

do CPC.Transitada em julgado, certifique-se, procedendo-se ao 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se.Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018.CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 834382 Nr: 6897-96.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRAB, AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - 

OAB:15873-A/MT, MARCIA MACEDO GALVÃO - OAB:15.668MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, por 

conseguinte: a) HOMOLOGO o reconhecimento dos requeridos acerca da 

procedência do pedido do autor para o fim de conceder a guarda 

compartilhada do menor M. R. A. em favor dos genitores O. B. J. e A. A. da 

S., com domicílio base materno, fixando-se livremente o direito de 

convivência do pai;b) FIXO a obrigação alimentar do autor no patamar de 

62,89% (sessenta e dois vírgula oitenta e nove por cento) do salário 

mínimo nacional, os quais deverão ser pagos até o dia 10 (dez) de cada 

mês, mediante depósito em conta bancária de titularidade da genitora, a 

ser informada nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, ou entregues 

diretamente à representante do menor, mediante recibo;c) DECLARO 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Tendo em 

vista a sucumbência mínima dos requeridos, condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios em favor do patrono dos demandados, em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), sobretudo considerando a natureza da demanda, o trabalho 

efetivado e o tempo despendido, consoante o que determina os arts. 85 e 

86, parágrafo único, do CPC. Registre-se, no entanto, que por militar o 

autor sob o pálio da Justiça gratuita, fica o mesmo isento do recolhimento 

das custas e suspensa a exigibilidade da verba honorária enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do art. 98, § 3º, 

do CPC. Oportunamente, a teor da declaração de hipossuficiência 

apresentada à fl. 85 e, requerimento expresso em sede de defesa, defiro 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita aos requeridos, com 

fulcro no art. 99, §3º, do CPC.Preclusa a via recursal, em não havendo 

qualquer requerimento no prazo de quinze dias (art. 1.006 da CNGC-MT), 

arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.P. 

I. Notifique-se o Parquet e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 806841 Nr: 16962-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UAOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCFA, EVCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666

 Vistos etc.,1(...)Doravante, intime-se pessoalmente a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo patrono (CPC, art. 76, § 

1º, II), bem como para, querendo, se manifeste acerca dos estudos 

constantes às fls. 134/137, no mesmo lapso.2. Desde já, a fim de evitar 

futura arguição de nulidade processual e, considerando-se o eventual 

conflito de interesses da representante legal da requerida L. C. F. A. com 

sua prole, nomeio curador especial à menor Edlyn, o Escritório Modelo da 

UNIJURIS (Floriano Peixoto - Dr. Samir Badra Dib) para, por intermédio de 

seu advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da 

mesma, forte no quanto disposto no art. 72, I, do CPC.Dê-se vista dos 

autos ao curador ora nomeado pelo prazo de 15 dias para manifestar-se, 

inclusive acerca dos laudos derradeiramente aportados, bem como 

apresentar requerimentos que entender necessários. 3. Outrossim, a par 

do oferecimento de alimentos sobre os vencimentos do requerente, 

efetivei pesquisa perante o Sistema CAGED, a fim de subsidiar o juízo no 

exame do mérito e, acerca da possibilidade de acolhimento da pretensão, 

já que o registro da CTPS fora apresentado de longa data, sem qualquer 

atualização, extraindo a informação de que o alimentante atualmente 

ostenta vínculo empregatício, conforme anexo. 4. Destarte, intime-se o 

requerente para se manifestar quanto aos estudos apresentados às fls. 

134/137, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que deverá 

declinar o período de início e término da união estável alegada, assim como 

para fins de apresentar a cópia atualizada da certidão de casamento das 

partes.Ademais, manifeste-se o autor quanto ao acordo verbal firmado 

entre os litigantes, conforme noticiado nos relatórios psicossociais e, a 

forma como pretende ver partilhados os ativos e passivos arrolados na 
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preambular. 5. Após, colha-se parecer ministerial e renove-se a 

conclusão.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 743975 Nr: 4358-31.2014.811.0003

 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: IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)CONVERTO o presente feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO 

SUMÁRIO. Procedam-se as devidas retificações no sistema Apolo e capa 

dos autos.Mantenho no encargo de inventariante a Sra. IZABEL CRISTINA 

RAMPELOTO DE MORAES, independentemente de termo.2. Revendo 

anterior posicionamento, (...), reputo necessário condicionar a 

transferência dos bens à comprovação do respectivo pagamento ou de 

isenção pela via administrativa, determinando a intimação do fisco após a 

homologação da partilha para lançamento do imposto de transmissão e de 

outros tributos porventura incidentes na forma da legislação tributária, a 

teor da nova disposição adotada pelo Código de Processo Civil (art. 659, 

§2º e 662, §2º). (...)Assim, reputo desnecessário para fins de 

homologação da partilha as providências descritas no decisum de fls. 254, 

alínea ‘c’, relegando-as ao fisco para oportuno lançamento administrativo 

dos tributos incidentes, nos moldes do art. 659, §2º, do CPC. Assim, 

intime-se a inventariante para, no prazo improrrogável de 20 dias, confira 

integral cumprimento às providências outrora determinadas (fl. 254), 

trazendo aos autos toda a documentação apta ao prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.No referido lapso temporal, deverá a 

inventariante encartar ao autuado certidão negativa de testamento, nos 

moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, acompanhada dos 

documentos cadastrais e fiscais de TODOS os bens inventariados, 

inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de imóvel rural, devidamente 

atualizados e autenticados.No mais, intime-se a inventariante para retificar 

o valor atribuído à causa, no mesmo prazo e sob a mesma pena, em 

consonância à integralidade do monte mor (valor atualizado) com o 

recolhimento de eventuais custas processuais remanescentes(...).Em 

caso de inércia, intime-se pessoalmente a inventariante(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 710790 Nr: 5774-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, KASSIO BARBOSA DA SILVA - OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 771, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do CPC. Por corolário, 

proceda a baixa na penhora efetivada às fls. 183/185 dos autos. Sem 

custas e honorários eis que defiro as partes os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC. Após, arquivem-se 

os autos com as baixas estilares.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819116 Nr: 2608-23.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSC, JDFSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Ab initio, extrai-se da manifestação apresentada às fls. 20/21 e 

documentos oportunamente colacionados (fls. 22/25), que o executado 

efetuou pagamentos por meio de depósito bancário, induzindo a 

possibilidade de que os valores apostos nos recibos efetivamente tenham 

sido creditados ao exequente, relativamente ao período ora vindicado.

Destarte, intime-se o exequente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cópia de seus extratos bancários alusivos ao período cobrado 

(meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015), a fim de 

esclarecer se houve a compensação do montante descrito pelo 

executado, sob pena de presunção de pagamento.

Outrossim, a par da transferência realizada pelo executado, 

demonstrando o pagamento dos valores de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais); R$ 16,00 (dezesseis reais) e R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco 

reais) – fls. 23 verso e 24 – deverá o exequente apresentar cálculo 

atualizado do débito, no mesmo lapso, tão somente em relação ao período 

executado, decotando-se os valores percebidos.

Adotadas as providências, tornem-me conclusos para apreciação do 

pedido vertido à fl. 88.

 Intimem-se.

Rondonópolis/MT, 27 de setembro de 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 747951 Nr: 6678-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Cuida-se de Alvará Judicial aforado por IZABEL CRISTINA 

RAMPELOTO DE MORAES, na qualidade de representante legal do Espólio 

de Benjamin Rampeloto, com o objetivo de obter autorização judicial para 

prática de negócios jurídicos necessários para a manutenção dos ativos 

do espólio. (...) Decido.Posto isso, autorizo apenas a renovação do alvará 

de fls. 378 (Alvará para autorizar a inventariante a transferir para a 

empresa Comapi Agropecuária S.A. a área de 4.385ha (quatro mil 

trezentos e oitenta e cinco hectares) correspondente à parte da Fazenda 

Santo Ângelo, referente ao pagamento de parcela pela compra da 

Fazenda Globo também denominada Fazenda Amparo (matrículas 7364 a 

7373 e 7378 do RGI de Água Boa-MT), com prazo improrrogável de 90 

dias, valendo-me assim dos princípios e fundamentos mencionados na 

presente decisão, registrando a impossibilidade de novel prorrogação. 

Preclusa a via recursal da presente decisão, expeça-se alvará nos 

moldes do comando ora exarado. Intimem-se, todos.Dê-se ciência do 

presente autuado às Fazendas Públicas.Rondonópolis/MT, 27 de setembro 

de 2018.CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 797675 Nr: 13351-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLA LUIZA SILVA 

CAMPOS RICHTER - OAB:20652/O

 CERTIFICO que em consulta ao Malote Digital, foi verificado que o 

documento expedido em 21/02/2017 (fl. 60) encontra-se pendente de 

leitura pela Direção do Fórum Cível de Belém - Pará, motivo pelo qual 

IMPULSIONO os autos para encaminhar via malote digital o mandado 

expedido e os documentos necessários ao Cartório do 1° Distrito Judiciário 

de Belém - Pará, bem como cópia aos e-mails casamentospa@bol.com.br 

(fl. 16)e ademiltongabriel@hotmail.com, conforme requerimento de fl. 62.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 815578 Nr: 1420-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSESN, CLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709

 Vistos,

 I. Acolho o pleito vertido às fls. 122/123.

Destarte, oficie-se ao INSS, para que promova ao desconto dos alimentos 

definitivos fixados em sentença diretamente no benefício previdenciário 

percebido pelo executado Paulo Henrique Ajala Ferreira (CPF 

036.205.291-32), e o respectivo depósito em favor da parte autora, 

constando no expediente os dados pertinentes, assinalando o prazo de 15 

(quinze) dias para resposta.

 II. A teor da atualização do débito alimentar às fls. 122/125 intime-se a 

parte executada, por seu advogado constituído, para no prazo de 3 (três) 

dias efetuar o pagamento do valor reclamado, referente ao débito 

remanescente dos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 

2018, acrescido do valor das parcelas que se vencerem no curso do 

processo, com os acréscimos legais, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão civil (CPC, 528, § 3º).

Consigno que, conforme o disposto no art. 528, § 7º, do CPC, na esteira 

da Súmula 309, do STJ, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

devedor é o que compreende as três parcelas anteriores ao ajuizamento 

da execução, acrescido do valor das prestações que se vencerem no 

curso do processo.

Decorrido o prazo, com ou sem justificativa, intime-se a parte exequente 

para manifestação, seguindo-se vista ao Ministério Público.

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 814690 Nr: 1097-87.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAODC, EVODC, CVOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE AQUINO DOS 

SANTOS - OAB:23.911, LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - OAB:22479/O, 

Victor Guilherme Moya - OAB:20.235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. Prima facie, a teor da decisão que acolheu parcialmente a justificativa 

apresentada pelo executado (fls. 123/125), bem como da atualização do 

débito alimentar às fls. 131/133 intime-se a parte executada, pessoalmente 

por carta precatória, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento 

da parcela referente ao mês de janeiro/2018, no valor reclamado, 

acrescido do valor das parcelas que se vencerem no curso do processo, 

com os acréscimos legais, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de prisão civil (CPC, 528, § 3º).

Consigno que, conforme o disposto no art. 528, § 7º, do CPC, na esteira 

da Súmula 309, do STJ, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

devedor é o que compreende as três parcelas anteriores ao ajuizamento 

da execução, acrescido do valor das prestações que se vencerem no 

curso do processo.

Do resultado do mandado, intime-se a parte exequente para manifestação, 

seguindo-se vista ao Ministério Público.

2. Sem prejuízo, e considerando que a empresa empregadora do 

executado foi oficiada às fls. 65 e 81 e até a presente data quedou-se 

inerte, invoco o Princípio da Cooperação inserto no art. 6º, do CPC e, 

objetivando conferir celeridade ao feito, determino a intimação da empresa 

empregadora do executado, no endereço declinado no extrato anexo, a 

ser efetivada por carta precatória na mesma oportunidade da intimação do 

executado acerca da presente decisum, para promover o desconto da 

verba alimentar vincenda na forma disciplinada na sentença (fls. 39 e 49) 

diretamente em folha de pagamento do executado, sob pena de incorrer 

em crime de desobediência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Às providências.

Rondonópolis/MT, 21 de setembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 804796 Nr: 16243-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS, SFPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT, 

DAVID ALVES DOS SANTOS - OAB:23/128/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 I. Em tempo, não obstante à pretensão aludida à fl. 62/64, intime-se o 

patrono do exequente para promover a regularização de sua 

representação processual, acostando o respectivo instrumento de 

procuração, eis que ausente nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção (CPC, 76, §1º, I).

II. Doravante, em igual prazo, intime-se a parte exequente para apresentar 

endereço atualizado do executado, bem como requerer o que entender de 

direito para o regular prosseguimento do feito, mormente ante as certidões 

negativas de fls. 76 e 81, sob pena de extinção, sem resolução do mérito 

(CPC, art. 485, III).

III. Havendo inércia do patrono, intime-se a exequente pessoalmente, para 

fins de manifestar interesse no feito, dando regular andamento ao 

processo, bem como suprindo o necessário, conforme consignado supra, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito 

(CPC, 485, III e §1º).

Restando inexitosa a intimação pessoal, intime-se por edital para fins e 

prazo do quanto disposto no item III desta decisum, sob pena de extinção 

do processo sem julgamento de mérito (CPC, 485, III). Prazo do edital: 15 

(quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 452771 Nr: 7950-88.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCR, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - 

OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1. Prima facie, na derradeira tentativa de impulsionar o feito ao deslinde 

satisfatório da pretensão, defiro o pedido retro, determinando que seja 

oficiado à CEF para que bloqueie o saldo de PIS/PASEP/FGTS existente em 

favor do executado, conforme o débito discutido no caso vertente, 

porquanto é perfeitamente “possível a penhora de conta vinculada do 

FGTS (e do PIS/PASEP) no caso de execução de alimentos, havendo, 

nesses casos, a mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 

8.036/90, dada à incidência dos princípios constitucionais da 

proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana” (STJ – 3ª T., AgRg 

no RMS 34708 / SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11/10/2011). 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para resposta, assinalando que em caso 

de descumprimento da ordem estará sujeito à responsabilização junto a 

esfera judicial competente por crime de desobediência.

Sem prejuízo, faculto à exequente a apresentação do valor atualizado do 

débito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Por sua vez, havendo êxito na diligência, manifestem-se as partes no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, primeiro o executado, mediante 

curador especial nomeado (fl. 24)
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Restando negativa a diligência, abra-se vista à exequente para que venha 

a requerer o necessário para o regular prosseguimento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Desde já, havendo inercia, intime-se pessoalmente a exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias promover o regular prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

 Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino intimação por edital 

para fins e prazo do quanto disposto acima, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito. Prazo do edital: 15 (quinze) dias.

2. Após, colha-se parecer ministerial e, em seguida, renove-se a 

conclusão.

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 716240 Nr: 11604-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVADS, LAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada através do pedido retro, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 925 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, face à gratuidade 

da Justiça precedentemente deferida.Ciência ao Ministério 

Público.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares. P. I. Cumpra-se. Às providências.Rondonópolis/MT, 25 de 

setembro de 2018.CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 736965 Nr: 16205-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVDSA, MLSDA, MSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UILLERSON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:20972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, III e VI, do CPC.Sem custas e honorários, face à gratuidade da 

justiça precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018.CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803030 Nr: 15599-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDMSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CHRISTIANO 

CARVALHO DE ARAUJO, para devolução dos autos nº 

15599-65.2015.811.0003, Protocolo 803030, 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): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 386031 Nr: 14111-90.2006.811.0003

 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: GMDS, NMDS, GRDS, ERDS, ARDS, LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O, MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO - OAB:14.159-B, 

SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

01. Prima facie, a teor do credor habilitado nos autos (fls. 57/59), dê-se 

ciência ao credor da sentença vertida às fls. 163.

02. Malgrado as ponderações tecidas na petição de fls. 166/167, extrai-se 

da sentença lançada às fls. 163 a homologação ao plano de partilha de fls. 

159/160, conforme pleito de fls. 159/160, estando esgotada a prestação 

jurisdicional nesta instância.

Apenas para não passar em branco, registro que compete ao interessado 

deduzir sua pretensão mediante a propositura de ação de extinção de 

condomínio de bem indivisível (art. 1320, CC), pela via autônoma e 

pertinente, querendo.

Assim, cumprida a intimação a que alude o item 01 do presente despacho, 

certificado o trânsito em julgado e expedido o necessário, arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 788991 Nr: 9803-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA GALVAO DE MATOS, LILA GALVÃO DE 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO FRANCISCO DE 

MATOS, ZACARIAS GALVÃO DE MATOS, LUZIMAR GALVÃO DE MATOS, 

MARIA GALVÃO DE MATOS MORAES, ALDERINA GALVÃO DE MATOS, 

NARCISO GALVÃO DE MATOS, DEUZENIR GALVAO DE MATOS 

RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, EMANUEL ROSSATO MURARO - OAB:21261/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Primeiramente, indefiro o pedido manejado pela Fazenda Pública Estadual, 

no que tange a apresentação da certidão negativa de débito expedida pela 

SEFAZ, porquanto se trata de incumbência do próprio ente, que dispõe de 

meios aptos a efetivar a pesquisa requerida por intermédio da autarquia 

fazendária competente (Sefaz/MT), sendo demasiadamente inoportuno 

transferir tal ônus às partes.

No mais, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar aos autos certidão negativa de débito estadual (expedida pela 

PGE), bem como certidão negativa de testamento, nos moldes do art. 2º do 

Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que documento indispensável à 

propositura da presente ação.

Ainda, deverá manifestar-se sobre o teor da certidão do senhor Oficial de 

Justiça (fls. 56) dando conta da possível existência de outra herdeira não 

inclusa no processo, devendo trazer a qualificação da mesma para a 

devida citação.

 Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a inventariante para adotar as 

providências ora apontadas, no prazo de 05 (cinco) dias, ciente de que a 

ausência de manifestação ou requerimento de suspensão importará em 

extinção dos autos por abandono.

Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto na presente decisão, sob pena 

de extinção do processo sem julgamento de mérito. Prazo do edital: 20 

(vinte) dias.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 743260 Nr: 3966-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIR MESQUITA VIEIRA, JEAN CARLOS VIEIRA, KARLA 

ANDREZZA DUARTE VVIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NEIDE CAMPOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Sem custas, eis que defiro às partes os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC. Honorários 

inaplicáveis à espécie.Após o trânsito em julgado, se nada requerido, 

expeça-se formal de partilha na forma legal (fls. 22/25), atentando-se que 

em razão do inventário se consubstanciar apenas na meação da falecida, 

o viúvo é apenas meeiro e, portanto, detém a titularidade de 50% 

(cinquenta por cento) do patrimônio inventariado, que lhe pertence por 

direito próprio e não em decorrência de transmissão causa mortis, ao 

passo que o herdeiro (filho) será beneficiado com o 

remanescente.Destarte, deixo de homologar o plano de partilha outrora 

apresentado, porquanto ausente a formalização da pretensa renúncia ao 

quinhão hereditário do sucessor Jean Carlos Vieira, o qual inclusive 

deixou de proceder a regularização de sua representação processual nos 

autos, embora instado para tal.Por fim, considerando-se que no 

documento dos bens móveis encontram-se gravadas restrições em 

virtude de alienação fiduciária firmada entre a proprietária do bem e 

terceira pessoa (fls. 193/194), condiciono a expedição do formal de 

partilha alusivo ao mencionado patrimônio à prévia apresentação da 

competente carta de desalienação pelo inventariante, tendo em vista a 

necessária anuência do credor fiduciário para implementar a 

transferência.Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações 

necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 425469 Nr: 7624-02.2009.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALENA NOGUEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL MARIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SINTIA POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:10101-E/MT, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.Sem custas, ante ao precedente 

deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. Sem honorários. Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares.Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se.Rondonópolis, 25 de setembro de 2018.Cláudia 

Beatriz SchmidtJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819041 Nr: 2591-84.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA PRICILA BICUDO RINALDI 

- OAB:21481/O, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:OAB/MT 17.804-A, 

ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21.614, ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - OAB:22470/O, 

MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11834/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO DO REQUERIDO (A) PARA, NO PRAZO 

DE 05(CINCO) DIAS, APRESENTAR SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004448-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRONICA ZARZENON LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1004448-17.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: ELETRONICA ZARZENON LTDA - ME VISTO Intime-se 

pessoalmente a própria executada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre a impugnação do exequente, bem como sobre a 

informação de que: "não houve pagamento do débito, o qual está 

atualizado no valor de R$ 27.899,19 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa 

e nove reais, e dezenove centavos)", sob pena de não conhecimento da 

exceção. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 30 de setembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004264-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLEN PERES DE SOUZA (AUTOR(A))

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intime-se a própria parte autora para se manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º 

do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30/09/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005865-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES (ADVOGADO(A))

DEUZINA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1005865-68.2018.8.11.0003 VISTO. Intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e requerer o que 

entender de direito. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 28 de setembro 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005865-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES (ADVOGADO(A))

DEUZINA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1005865-68.2018.8.11.0003 VISTO. Intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e requerer o que 

entender de direito. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 28 de setembro 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001468-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE BORGES CORDEIRO (ADVOGADO(A))
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ELCIONEI HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1001468-97.2017.8.11.0003 VISTO. Analisando os autos, 

verifica-se que o autor e seu advogado renunciaram o valor que 

ultrapassa o limite da Requisição de Pequeno Valor – RPV, requerendo a 

expedição da requisição no importe de R$ 35.028,48 (Id. 15252604). 

Ocorre que, segundo o artigo 1º da Lei Estadual n 10.656/2017, o teto 

para quitação de obrigações decorrentes de decisões judiciais pelo 

Estado é de 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal, o que, considerando o 

valor da UPF do mês de setembro, corresponde ao valor de R$ 13.683,00. 

Diante disto, intime-se o autor e seu advogado para manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, esclarecendo se, de fato, renunciam o valor 

excedente ao teto da RPV para o Estado. Cumpra-se. Rondonópolis, 

sexta-feira, 28 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-118 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA

Processo Número: 1003859-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPUGNADO)

 

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, quarta-feira, 26 de setembro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005885-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JOSE FERREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

RAFAEL RODRIGUES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005885-59.2018.8.11.0003 VISTO. CLEBER JOSÉ 

FERREIRA DOS SANTOS ajuizou mandado de segurança com pedido 

liminar contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. 

José Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que foi 

classificado em 36º lugar no concurso realizado pela Prefeitura de 

Rondonópolis - Edital nº 001/2016-PMR, para o cargo de Técnico de 

Enfermagem. Informa que os 24 (vinte e quatro) candidatos aprovados 

foram convocados, no entanto, 6 (seis) desses candidatos desistiram de 

assumir o cargo, e que a Prefeitura além de não convocar os candidatos 

subsequentes do concurso, contrata profissionais por meio de portarias e 

contrato com empresa terceirizada. Aduz que, após a realização do 

concurso e a desistência dos seis candidatos, foram publicadas 41 

(quarenta e um) portarias de nomeação de Técnicos de Enfermagem para 

trabalhar nas unidades do Município. Alega que possui o direito subjetivo 

de ser convocado para exercer o cargo de Técnico de Enfermagem na 

Prefeitura de Rondonópolis, pois sua posição no certame alcança as 

vagas existentes que estão sendo ocupadas por técnicos contratados de 

forma precária. Assim, requer a concessão de liminar para determinar que 

a autoridade impetrada proceda à convocação da impetrante para assumir 

a função de Técnico de Enfermagem. É o relatório. Decido. O deferimento 

da liminar em sede de mandado de segurança, de acordo com o artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à demonstração da 

verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). A concessão 

da medida constitui faculdade atribuída ao Magistrado, prendendo-se ao 

seu prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo o deferimento da 

relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da medida, na 

hipótese de se aguardar a providência final. No caso, o impetrante busca 

a sua nomeação ao cargo de Técnico de Enfermagem para o qual foi 

classificado em 36º lugar, sob a alegação de que possui direto subjetivo à 

nomeação em razão da desistência de 6 (seis) candidatos aprovados e, 

ainda, da contratação precária de 41 (quarenta e um) profissionais para 

exercer o cargo em comissão de Técnico de Enfermagem. Da análise dos 

documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município de 

Rondonópolis promoveu concurso público para provimento de cargos 

públicos (Edital nº 01/2016), ofertando, incialmente, 21 (vinte e uma) vagas 

de ampla concorrência, 06 (seis) vagas para pessoas com deficiência e 3 

(três) vagas paras pessoas com baixa renda, para o cargo de Técnico de 

Enfermagem (Id. 14425106, p. 31). Extrai-se, ainda, que depois da 

aplicação das provas e na ocasião da divulgação da lista de aprovados e 

classificados 3 (três) vagas reservadas às pessoas com deficiência 

foram acrescidas na ampla concorrência, ou seja, a ampla concorrência 

para o cargo de Técnico de Enfermagem passou a contar com 24 (vinte e 

quatro) vagas, tendo sido o impetrante classificado em 36º lugar para o 

referido cargo na ampla concorrência (Id. 14425165, p. 2). Como se vê, o 

impetrante foi aprovado no concurso público fora do número de vagas 

previsto no edital, de modo que ele não tem direito subjetivo à nomeação, 

mas tão somente expectativa de direito. Na hipótese, em que pese a 

alegação do impetrante no sentido de que houve a desistência de seis 

candidatos aprovados, nesta fase inicial, não há prova cabal acerca de 

tais desistências. Além do mais, mesmo que consideradas as referidas 

desistências a impetrante não passaria a figurar dentro do número de 

vagas disponibilizadas no certame. Assim, a impetrante permanece com 

mera expectativa de direito. No entanto, segundo a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, a mera expectativa de nomeação dos 

candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) 

convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade 

do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o 

preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, 

aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Assim, a 

jurisprudência manifesta-se pela necessidade de que o candidato 

aprovado fora do número de vagas constante do edital comprove, de 

maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a contratação ilegal de 

servidores temporários em quantitativo suficiente para a nomeação, dentro 

do prazo de validade do certame. Confira-se a posição do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. 1. O STJ adota o entendimento de que a mera 

expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público 

(fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de 

forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 

daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 

função. 2. In casu, muito embora o agravado tenha obtido aprovação (2ª 

colocação) fora do número inicial de vagas previstas no Edital - 1 (uma 

vaga), verifica-se nos autos que a Administração Pública, antes de 

expirado o prazo de validade do certame, realizou contratações 

temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o mesmo cargo a que 

concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa circunstância, a 

toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade 

do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a 

demanda por odontólogos pela Administração Pública demonstra a 

necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, 

para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da 

Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no 

certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). Confira-se, 

ainda, a posição Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em recurso 

ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Contratação 

precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não comprovação 

da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de direito líquido e 

certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É posição pacífica 

desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em 

concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou 

terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 

37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito subjetivo à nomeação de 

candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de 
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constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas 

atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. 

Precedentes. 3. No caso em questão, não ficou comprovada, nos 

documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a 

vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação 

probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito 

líquido e certo do agravante. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (RMS 29915 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 

Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 

25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012). In casu, os documentos juntados aos 

autos apontam que a Prefeitura de Rondonópolis, após a homologação do 

concurso (Decreto nº 7.997, de 27/07/2016), nomeou 42 (quarenta e dois) 

profissionais para exercer os cargos em Comissão de Técnico de 

Enfermagem do Programa de Saúde da Família – PSF e Técnico de 

Enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 

conforme se infere das Portarias nºs 20.206, 21.417, 21.517, 21.515, 

21.514, 21.701, 21.990, 21.989, 21.988, 21.987, 21.986, 20.429, 21.867, 

20.205, 21.264, 21.263, 22.953, 22.952, 22.800. 22.530, 22.531, 22.868, 

22.859, 22.955, 22.954, 23.064, 23.145, 23.238, 23.239, 23.241, 23.327, 

23.328, 23.2329, 23.330, 23.331, 23.336, 23.338, 23.339, 23.343, 23.345, 

23.346 e 23.375 (Id. 14425233 e 14425768). Dessa forma, pelo menos 

nesta fase inicial, as nomeações para o cargo de técnico de enfermagem 

realizadas pela autoridade coatora demonstram a real necessidade do 

serviço público, bem como a existência de cargo efetivo vago, já que o 

impetrado realizou contratações precárias, hipótese que exigia o 

aproveitamento dos que se submeteram ao prévio concurso público, o que 

não ocorreu. Assim, tendo o impetrante sido classificado em 36º lugar 

para o cargo de Técnico de Enfermagem, e havendo, a princípio, prova de 

que há cargos vagos de Técnico de Enfermagem, bem como a 

contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente 

para a nomeação do impetrante (36), surge para ele o direito subjetivo à 

nomeação. Oportuno mencionar, em que pese a ocupação precária, no 

caso em tela, tenha ocorrido por nomeação em cargo em comissão, 

verifica-se, nesta fase inicial, que tais contratações tem como finalidade o 

preenchimento de cargos efetivos vagos, uma vez que o cargo de técnico 

de enfermagem não está relacionado dentre os cargos de provimento em 

comissão, conforme se denota do Anexo VI, da Lei Municipal nº 

3.247/2000. O artigo 82 da referida norma municipal dispõe que as 

funções gratificadas e os cargos de provimento em comissão necessários 

à estrutura administrativa da Prefeitura passam a serem os constantes do 

Anexo VI desta Lei. Logo, somente os referidos cargos mencionados no 

aludido anexo podem ser nomeados em comissão, o que demonstra que 

as ditas nomeações possuem a nítida finalidade de preenchimento de 

cargos efetivos vagos. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se 

posicionou no sentido de que a ocupação precária, por comissão, 

terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas 

atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura 

desvio de finalidade, caracterizando burla à exigência constitucional do 

concurso público. Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA 

DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. 

PRETERIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2. A ocupação precária, por 

comissão, terceirização, ou contratação temporária, de atribuições 

próprias do exercício de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos 

aprovados em concurso público vigente, configura ato administrativo 

eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de 

classificação no certame, fazendo nascer para os concursados o direito à 

nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal 

(AI n. 776.070-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 

22.03.11). (Precedentes: RE n. 555.141-AgR, Relatora a Ministra Ellen 

Gracie, 2ª Turma, DJe de 24.2.11; AI n. 777.644-AgR, Relator o Ministro 

Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 14.05.10; SS n. 4.196-AgR, Relator o Ministro 

Cezar Peluso, Pleno, DJe de 27.8.10; AI n. 684.518-AgR, Relator o Ministro 

Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 29.5.09; AI n. 440.895-AgR, Relator o Ministro 

Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.10.06; RE n. 273.605, Relator o 

Ministro Néri da Silveira, 2ª Turma, DJ de 28.6.02, entre outros)” (STF, RE 

614.438/ES, Relator Ministro Luiz Fux, Data do julgamento: 29/06/2012). 

Logo, a princípio, verifica-se que a ocupação precária dos cargos de 

técnico de enfermagem, através das nomeações para exercer cargo em 

comissão, caracteriza uma verdadeira burla à exigência constitucional do 

artigo 37, II, da Constituição Federal, na medida em que, surge para a 

impetrante o direito subjetivo à nomeação. Assim, nesta fase de cognição 

sumária, resta demonstrada a ocorrência de preterição ao direito do 

candidato classificado no concurso público, o que impõe o deferimento da 

liminar pleiteada. Com essas considerações e, com fundamento no artigo 

7º, inciso III, da Lei 12.016/09, CONCEDO a ordem de segurança 

pretendida, para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata 

convocação e nomeação do Impetrante no cargo de Técnico de 

Enfermagem, para o qual foi classificado em 36º lugar no concurso 

realizado em 2016 (Edital nº 01/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016). 

Expeça-se o respectivo mandado para cessação dos efeitos do ato 

impugnado até o deslinde da presente demanda. Notifique-se a autoridade 

impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações 

que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). Dê-se ciência do 

presente ao Município de Rondonópolis, pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, querendo, ingressar 

no feito (Lei nº 12.016/09, art. 7º, II). Cumpridas todas as deliberações, 

prestadas ou não informações, manifeste o representante do Ministério 

Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e após, sejam 

os autos remetidos à conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 22 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006202-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

 

Certifico para os devidos fins de direito que impulsiono os presentes autos 

à parte executada para que junte comprovante de embargos à execução 

referente a estes autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002403-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1002403-06.2018.8.11.0003. VISTO. Intimem-se as partes 

para, querendo, manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do 

laudo pericial de Id. 12573145, p. 10/17. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quinta-feira, 27 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003013-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGANTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

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, 28 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004264-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLEN PERES DE SOUZA (AUTOR(A))

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intime-se a própria parte autora para se manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º 

do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30/09/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004235-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGANTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

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, quarta-feira, 26 de setembro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003177-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA ROSMANINHO (REQUERENTE)

SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIO MACHADO MIRANDA (REQUERENTE)

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

GILSON CIPRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

05 (cinco) dias , acerca da PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS 

JUNTADO NOS AUTOS.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 718524 Nr: 13989-67.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SERGIO DE OLIVEIRA GIANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE FARIA GIANELLI - 

OAB:OAB/MT 15820, ROGÉRIO DE AVELAR - OAB:12303-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 Intimação das partes acerca da informação da contadoria judicial (fl. 595 

), para manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias. Iniciado o prazo da 

parte autora representada pela advogada Raquel de Faria Gianelli OAB/MT 

15.820.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805787 Nr: 16613-84.2015.811.0003

 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: IRACY NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RONDONOPOLI, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:/MT 14.426, PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Intimação da partte autora representada pela advogada Cibele Prietch 

Pagno, OAB/MT 9.947-B, para, no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as 

provas quepretende produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 320230 Nr: 7349-63.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILIO FRANCA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIM VIEIRA CELIO 

FILHO - OAB:MT/3.700

 VISTO

Intime-se a própria ELISSANDRA TRAJANO PEREIRA MORAES para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar o termo de inventariante mencionado 

na página 286, bem como comprovar que pode receber sozinha o valor 

depositado nos autos, sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se, ainda, a advogada NADIA FERNANDES RIBEIRO deste 

despacho.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429576 Nr: 11694-62.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIVAEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

ALBERTO GONÇALVES SOBRAL, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, 

LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA, EVA APARECIDA DELLA PRIA KULEVICZ, 

IVANEIDE FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALBERTO GONÇALVES SOBRAL, Cpf: 

46423974853, Rg: 12.314.918-6, Filiação: Isaias Goncalves de Oliveira e 

Luzinet Sobral de Oliveira, data de nascimento: 23/02/1951, brasileiro(a), 

natural de Porecatu-PR, casado(a), autônomo, atualmente em local incerto 

e não sabido EVA APARECIDA DELLA PRIA KULEVICZ, Cpf: 

02094615944, Rg: 666.944.37, Filiação: Mario Della Pria e Izaura Alda Della 

Pria, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA, Cpf: 19866118843, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/11/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

LUZIVAEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ALBERTO GONÇALVES 

SOBRALE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de OPERAÇÕES NAO ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4225/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/10/2009

 - Valor Total: R$ 7.276,80 - Valor Atualizado: R$ 7.276,80 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: 1 - R. e A.2 - Citem-se.3 - Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em 

execução, se não houverem embargos. 4 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 01 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724890 Nr: 5860-39.2013.811.0003
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDI S/A MAQUINAS AGRICOLAS, 

VALDECIR PEREIRA, HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO, PEDRO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, ROBERTO UMEKITA DE FREITAS HENRIQUE - 

OAB:214881/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Intimação do patrono(s) da parte requerida, Agroverdi S/A Maquinas 

Agrícolas, advº(ª)THIAGO TAGLIAFERRO LOPES, OAB/SP 2089752, para 

no tomar ciência do alvará expedido n. 439667-7 e para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 771149 Nr: 2797-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nos embargos 

à execução ajuizados por ADM DO BRASIL LTDA em face da FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL.Condeno a embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 34.363,08 (trinta 

e quatro mil trezentos e sessenta e três reais e oito centavos), nos termos 

do artigo 85, § 3º, II, c/c §4º, III e § 5º, do Código de Processo Civil, pois, 

como o valor da causa corresponde a R$ 381.849,98 (400,26 salários 

mínimos), a condenação dos honorários será de 36,02 salários mínimos 

(20 da primeira faixa e 16,02 da segunda faixa).Ressalta-se que, como o 

valor da causa supera 200 salários mínimos, foram observados os 

parâmetros da segunda faixa (inciso II, do § 3º, do art. 85, do CPC), sendo 

analisada a faixa inicial e, naquilo que excedeu, a faixa subsequente, e 

assim sucessivamente, na forma que estabelece o § 5º, do artigo 85, do 

CPC. Encaminhe-se cópia desta sentença ao Relator do Agravo de 

Instrumento nº 1003058-55.2016.8.11.000, em trâmite na Terceira Câmara 

Cível.Expeça-se alvará do valor remanescente, em favor do perito 

nomeado.Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição 

porque o valor do proveito econômico obtido na causa não excede a 500 

(quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, II, do CPC).Transitada em 

julgado a sentença, traslade-se cópia desta para a execução, e, após, 

arquive-se. Prossiga-se na execução.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725510 Nr: 6466-67.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS 

ALBERICO LTDA ME, CRIZEIDE ALVES ALBERICO, CRISLAINE ALVES 

ALBERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Executada Crizeide Alves Alberico, para informar 

dados bancários a para o fim de expedir alvará.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736273 Nr: 15644-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDO DIVINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do laudo pericial de fls. 195/207, para 

querendo manifestar no prazo legal, iniciado o prazo da parte autora 

representada pelo advogado CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, 

OAB/MT nº 17.553/O.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741537 Nr: 3018-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NOEMI DENARDIN FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do laudo pericial de fls. 231/251, para 

querendo manifestar no prazo legal. Iniciado o prazo da parte autora 

representada pelo advogado Adriano de Azevedo Araújo OAB/MT nº 

13179 B.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 94246 Nr: 5881-06.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ALBERICO - ME, NELSON ALBERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Intimação da parte Exequente Estado de Mato Grosso, representada por 

seu Procurador Geral do Estado, para que informe conta bancária para 

expedição de alvará de valor penhorado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 815520 Nr: 1400-04.2016.811.0003

 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: EVANDRO OSCAR DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - 

OAB:17130/0, RAFAELA MARCOS FABIAN - OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 487, I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por EVANDRO OSCAR DE MORAES ALVES contra o INSS - 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para o fim de determinar que 

o requerido mantenha o auxílio doença por acidente de trabalho já 

concedido ao autor (fls. 68/69), até que o segurado seja considerado apto 

para exercer outra atividade laboral compatível com a sua limitação (artigo 

62 da Lei nº 8.213/91), bem como para condenar o réu ao pagamento do 

auxílio doença por acidente do trabalho em favor do autor, desde a data 

da cessação do auxílo doença NB nº 604.314.790-8, ou seja, 23/06/2014, 

até a data da concessão do benefício que o requerente vem 

recebendo.Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção 

monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, 

bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à 

caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

Réu..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 817786 Nr: 2149-21.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225, REINALDO MANOEL GUIMARAES - 

OAB:20969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 707239

VISTO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS.

Após a interposição do recurso, o INSS peticionou nos autos informando 

que “Caso a parte autora reconheça a procedência do pedido recursal 

desta Autarquia Previdenciária, concordando com a aplicação da Lei n. 

9.494/97, artigo 1º-F, para o cálculo da incidência dos juros e atualização 

monetária das parcelas em atraso, já informo a desistência do recurso de 

Apelação interposto.” (fls. 228).

Intimado, a parte autora concordou expressamente com a proposta do 

INSS.

Tendo em vista que o recorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do 

recurso, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação interposto 

pelo INSS, tudo nos termos do artigo 998 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de setembro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 451667 Nr: 6846-61.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, MARCELO ANTONIO 

GASPAROTTO GRIMALDI, NELSON GONZALES FILHO, BERNARD 

ARTHUR HENNIES, LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES, ADM AGRI - 

INDUSTRIES COMPANY, MATTHEW JAMES JANSEN, ADM HOLDINGS LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379, 

ROGERIO SHUISTER JUNIOR - OAB:PR 40191

 VISTO

Trata-se de execução fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de ADM DO BRASIL LTDA, LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES, 

NELSON GONZALES FILHO, BERNARD ARTHUR HENNIES, ADM 

HOLDINGS, LLC, MATTHEW JAMES JANSEN, MARCELO ANTONIO 

GASPAROTTO GRIMALDI, ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY visando 

receber o crédito tributário, no valor de R$ 571.279,32.

A exequente acordou com a empresa executada no processo 

administrativo em excluir os nomes dos corresponsáveis na CDA e do polo 

passivo desta execução, mediante manutenção do seguro garantia 

apresentado nos autos (fls. 135).

Assim, diante da concordância da Fazenda credora, DETERMINO a 

exclusão de LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES, NELSON GONZALES 

FILHO, BERNARD ARTHUR HENNIES, ADM HOLDINGS, LLC, MATTHEW 

JAMES JANSEN, MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI e ADM 

AGRI-INDUSTRIES COMPANY do polo passivo desta execução.

Proceda-se a exclusão dos referidos executados do polo passivo da 

demanda.

No mais, aguarde-se o deslinde dos embargos à execução nº 

6356-97.2015.811.0003 (780364)

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 451450 Nr: 6629-18.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, MARCELO ANTONIO 

GASPAROTTO GRIMALDI, NELSON GONZALES FILHO, BERNARD 

ARTHUR HENNIES, LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES, ADM HOLDINGS 

LLC, MATTHEW JAMES JANSEN, ADM AGRI - INDUSTRIES COMPANY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - OAB:40.191/PR

 VISTO

Trata-se de execução fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de ADM DO BRASIL LTDA, LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES, 

NELSON GONZALES FILHO, BERNARD ARTHUR HENNIES, ADM 

HOLDINGS, LLC, MATTHEW JAMES JANSEN, MARCELO ANTONIO 

GASPAROTTO GRIMALDI, ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY visando 

receber o crédito tributário, no valor de R$ 381.849,98.

A exequente acordou com a empresa executada no processo 

administrativo em excluir os nomes dos corresponsáveis na CDA e do polo 

passivo desta execução, mediante manutenção do seguro garantia 

apresentado nos autos (fls. 137).

Assim, diante da concordância da Fazenda credora, DETERMINO a 

exclusão de LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES, NELSON GONZALES 

FILHO, BERNARD ARTHUR HENNIES, ADM HOLDINGS, LLC, MATTHEW 

JAMES JANSEN, MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI e ADM 

AGRI-INDUSTRIES COMPANY do polo passivo desta execução.

Proceda-se a exclusão dos referidos executados do polo passivo da 

demanda.

No mais, aguarde-se o deslinde dos embargos à execução nº 

2797-35.2015.811.0003 (771149)

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 86103 Nr: 21505-32.1998.811.0003

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO FRATIN, RICARDO JOSE DE OLIVEIRA, 

ALBERTO CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:MT/5713, 

RODOLFO FUKUI BOLOGNESI - OAB:143211/SP

 Intimação do Executado Alberto Carvalho de Souza, representado pelo 

advogado Ildo Roque Guareschi OAB/MT 5414-B MT, para realizar o 

pagamento da multa civil, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da 

decisão derradeira: "(...)INTIME-SE o executado ALBERTO CARVALHO DE 

SOUZA para efetuar o pagamento da multa civil (R$ 239.597,05), no prazo 

de quinze dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido de 

multa no percentual de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento, nos termos do artigo 523 do CPC (...)".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004186-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JC HOTEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RAUL ASTUTTI DELGADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1004186-67.2017.811.0003 VISTO. JC HOTEIS LTDA EPP 

ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal 

promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, 

alegando que os débitos referentes aos períodos de 09/2011 à 12/2011 e 

01/2012 à 05/2012 estão prescritos, tendo em vista que o despacho que 

ordenou a citação foi lançado em 08/07/2017, após o transcurso do prazo 

de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, nos termos do 

artigo 174 do Código Tributário Nacional. A Fazenda Pública Municipal 

ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, refutando todos 

os argumentos levantados pela excipiente. É o relatório. Decido. No caso 

dos autos, a execução foi proposta em 04 de julho de 2017, após a 

vigência da Lei Complementar nº 118/2005. O despacho inicial foi proferido 
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na mesma data, ou seja, 04 de julho de 2017. As CDAs de fls. 06, 07 e 08, 

dando conta de que os créditos sob execução foram constituídos em 

17/10/2011, 15/11/2011, 15/12/2011, 16/01/2012, 15/02/2012, 15/03/2012, 

14/04/2012, 15/05/2012 e 15/06/2012, ou seja, nas datas de vencimento 

da obrigação de pagamento do imposto, circunstância que, por si só, 

evidencia o implemento da prescrição direta dos créditos tributários, ante o 

transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a sua constituição definitiva 

(17/10/2011, 15/11/2011, 15/12/2011, 16/01/2012, 15/02/2012, 15/03/2012, 

14/04/2012, 15/05/2012 e 15/06/2012) e a propositura da ação executiva 

(julho/2017). Estabelece o art. 174, caput, do CTN: “Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva”. Em relação ao ISSQN, o prazo 

prescricional de cobrança tem como termo inicial a data do vencimento da 

obrigação tributária, estipulado administrativamente. Essa é a orientação 

do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO 

INICIAL: CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PREMISSA 

EQUIVOCADA. NULIDADE. 1. Consoante jurisprudência do STJ, a 

constituição definitiva do crédito se efetiva com a notificação do 

executado para o pagamento do valor, e não com a inscrição em dívida 

ativa, de modo que o termo inicial da prescrição ocorre a partir do não 

pagamento da dívida no prazo estipulado administrativamente. 

Precedentes. 2. O Tribunal a quo partiu da premissa jurídica equivocada de 

que a constituição do crédito tributário ocorreu com a inscrição do débito 

em dívida ativa, tornando nulo o entendimento firmado e ensejando nova 

análise da matéria, de modo que a tese de que a interrupção da prescrição 

pelo despacho ou pela citação retroage à data do ajuizamento de feito 

deverá ser analisada por aquela Corte por ocasião do novo exame da 

remessa necessária. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 

1426354/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). Posto isso, julgo procedente o 

pedido formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por JC 

HOTEIS LTDA EPP em face da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS, e declaro a prescrição dos créditos tributários 

referentes aos períodos de 09/2011 à 12/2011 e 01/2012 à 05/2012. A 

execução prosseguirá somente em relação a CDA 70/2017 da página 09, 

devendo ser excluído as referências 2/2012-2, 3/2012-1, 4/2012-1 e 

5/2012-1, por estarem prescritas. Incabível o arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao 

processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma 

Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162). Intime-se o 

exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo 

demonstrativo do débito, excluindo os créditos prescritos. Após, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens da executada, 

suficientes para garantir a execução. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de 

setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008044-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL (ADVOGADO(A))

JAYME CASOTTI JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1008044-09.2017.8.11.0003 VISTO. JAYME CASOTTI 

JUNIOR requer o imediato desbloqueio do valor de R$ 2.372,03(dois mil, 

trezentos e setenta e dois reais e três centavos), penhorado na execução 

fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, alegando que a 

quantia estava depositada em sua conta poupança, sendo bem 

absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 88, inciso X do CPC. O 

exequente manifestou-se nos autos, pugnando pelo indeferimento do 

pedido, sustentando que ocorreu “desvirtuamento da Conta-Poupança, a 

qual está sendo utilizada como conta corrente, haja vista as 

movimentações bancárias demonstradas pelo Executado”. É o relatório. 

Decido. Dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil de 2015, 

ser absolutamente impenhorável: “a quantia depositada em caderneta de 

poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”. Analisando o 

extrato da página 36, é possível verificar que no dia 04/07/2018, foi 

realizado um saque de R$ 400,00; em 06/07/2018, ocorreu um depósito em 

espécie no valor de R$ 600,00; no dia 09/7/2018, o executado sacou R$ 

200,00; no dia seguinte, ou seja, 10/07/2018, sacou R$ 250,00. Em 

11/07/2018, foi depositado na conta poupança um cheque no valor de R$ 

1.008,09; em 16/07/2018, teve um saque de R$ 200,00 e, finalmente, no 

dia 17/07/2018, ocorreu um saque no valor de R$ 730,00. Diante da 

movimentação financeira acima registrada, o argumento de se tratar de 

valor constante em conta poupança e, portanto, impenhorável, não pode 

prosperar, pois a referida conta poupança do executado é utilizada como 

se conta corrente fosse. Apesar de se tratar formalmente de conta 

poupança, o extrato bancário apresentado pelo próprio executado 

comprova um desvirtuamento da finalidade da conta poupança, tendo em 

vista os constantes saques e depósitos em dinheiro e cheque, sendo o 

caso de mitigação da aplicação o inciso X do artigo 833 do Código de 

Processo Civil de 2015. Aliás, na jurisprudência há precedentes: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS - Exercícios de 2005 a 2009 - 

Bloqueio “on line” de conta poupança do apelante - Alegada 

impenhorabilidade de verbas salariais (artigo 649, incisos IV e X do Código 

de Processo Civil) - Documentos que não comprovam que a conta 

bancária é destinada ao recebimento dos salários (bicos) - Cabimento da 

penhora - Descaracterização da conta-poupança - Bloqueio mantido - 

Sentença preservada - Apelo do embargante desprovido” (TJSP, 

Apelação nº 0006205-02.2014.8.26.0472, 15ª Câmara de Direito Público, 

Rel. Silva Russo, j. 25/08/2016, V. U.). Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de liberação dos valores penhorados na conta 

poupança do executado JAYME CASOTTI JUNIOR. Determino a imediata 

transferência do valor penhorado nos autos para a conta única. Após, 

intime-se o executado para, querendo, embargar a execução, no prazo de 

30 (trinta) dias. Não sendo apresentados os embargos, transfira o valor 

bloqueado nos autos para a conta do exequente, mediante alvará 

eletrônico. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005723-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - 025.174.061-70 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1005723-98.2017.8.11.0003 VISTO. ONORIO GONÇALVES 

DA SILVA JUNIOR ajuizou ação de indenização por danos morais em face 

do SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS, alegando, em suma, que no mês de 06/2017, o réu 

deixou de emitir a fatura regular de consumo de água referente à UC 

159232-7 e enviou apenas o “Comunicado de Retenção de Fatura”, 

informando que a conta ficaria retida para análise e que após as 

verificações seria emitida e enviada. Alegou que nunca recebeu a fatura 

do mês 06/2017, e por acreditar que a mesma estivesse em análise, 

continuou a efetuar o pagamento das demais faturas que vinham sendo 

emitidas; porém, na sexta-feira, ao chegar em sua residência, percebeu 

que não havia água e, ao verificar o hidrômetro, constatou que o serviço 

de fornecimento de água havia sido interrompido. Informou que, na 

segunda-feira, dirigiu-se até a autarquia municipal, ocasião em que foi 

comunicado que o corte havia ocorrido em virtude do inadimplemento da 

fatura do mês 06/2017. Apesar de indignado, o consumidor solicitou a 

emissão da fatura, tendo recebido uma “segunda via” no valor de R$ 

22,97, com vencimento para aquela mesma data (14/08/2017). Afirmou 

que pagou a fatura no mesmo dia (14/08/2017) e comunicou a autarquia, 

solicitando providências imediatas no sentido de restabelecer o 

fornecimento da água; no entanto, até o ajuizamento desta ação, o serviço 

não havia sido restabelecido. Por essa razão, requereu a concessão de 

medida liminar para determinar que o réu restabeleça o fornecimento de 

água na UC nº 159232-7, instalada na residência do autor, no prazo de 2 

(duas) horas, sob pena de multa diária. Postulou, ainda, a condenação do 

réu ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 

60.0000,00 (sessenta mil reais), bem como a concessão dos benefícios 

da assistência jurídica gratuita. O pedido de tutela de urgência foi deferido, 
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para determinar que o SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE RONDONÓPOLIS restabeleça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

fornecimento de água no imóvel residencial do autor – UC 159232-7 (fls. 

60/63 do PDF). Citado, o SANEAR apresentou contestação, onde 

impugnou o deferimento do benefício de justiça gratuita ao autor, uma vez 

que o requerente é um advogado conceituado nesta cidade e até declarou 

na petição inicial que possui uma piscina em casa. No mérito, sustentou 

que “a conduta da autarquia pautou-se no exercício regular de um direito 

reconhecido, não lhe podendo ser imputada qualquer responsabilidade, 

até porque a fatura à época do corte estava vencida conforme se verifica 

nos documentos anexados”. Disse, ainda, que “em remotíssima hipótese 

do não recebimento da fatura em sua residência, o que é muito difícil 

ocorrer, o autor tem ao seu dispor meios eletrônicos para a impressão da 

fatura pelo site sanearmt.com.br ou pelo próprio celular, tendo acesso ao 

código de barras e tudo mais. Ao final, pugnou pela improcedência do 

pedido (fls. 78/92 do PDF). O autor impugnou o conteúdo da contestação 

(fls. 95/112 do PDF). Na fase de especificação de provas, o requerido 

pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva 

da parte autora e testemunhas (fls. 114 do PDF). O autor requereu o 

julgamento antecipado do mérito (fls. 116/118 do PDF) Em decisão 

saneadora, deferiu-se o pedido de produção de prova testemunhal 

formulado pelo requerido e indeferiu-se a impugnação a justiça gratuita 

concedida ao autor (fls. 123/127 do PDF). Na audiência de instrução e 

julgamento, as partes desistiram expressamente da produção de provas 

em audiência, especialmente depoimento pessoal e oitiva de testemunhas 

indicadas nos autos. Em seguida, apresentaram alegações finais 

remissivas. Ao final, o juiz informou que proferirá a sentença até o dia 28 

de setembro de 2018. É o relatório. Decido. O autor pretende ser 

indenizado por dano moral em virtude de indevida interrupção do 

fornecimento de água em sua residência, mesmo sem ser emito a fatura 

ou notificado o consumidor. A prova produzida nos autos ampara a 

versão da parte autora. Isso porque o autor juntou às fls. 26 do PDF um 

comunicado de retenção da fatura referente à junho/2017, no qual o 

SANEAR informa que a conta ficou retida para análise. Após verificações 

a mesma será enviada novamente. Verifica-se que não consta na fatura 

seguinte (julho/2017) cobrança em relação ao mês 06/2017, mas somente 

pendência de débito referente a maio/2017, no valor de R$ 22,17 (fls. 57 

do PDF), o qual já se encontrava quitado desde 06/06/2017 (fls. 56 do 

PDF). O autor referiu que, no dia 14/08/2017 (segunda-feira), percebeu 

que a água havia sido cortada e se dirigiu até a autarquia ré, momento em 

que foi informado de que o corte teria ocorrido em razão do não 

pagamento da fatura do mês 06/2017, oportunidade que solicitou a 

emissão da fatura, no valor de R$ 22,97, que até então não havia 

recebido, e efetuou o pagamento no mesmo dia, porém a água não foi 

restabelecida. Mais uma vez a narrativa do autor se confirma diante da 

fatura emitida em 14/08/2017, no valor de R$ 22,97, com referência 

06/2017, e paga no mesmo dia (fls. 28/30 do PDF). De outro norte, a 

unidade consumidora em questão foi religada pela equipe do SANEAR 

somente em 18/08/2017 (sexta-feira), em cumprimento a ordem liminar 

emitida por este juízo, conforme se denota do documento emitido pela 

autarquia ré ás fls. 76 do PDF. Como se vê, o atraso no pagamento da 

fatura de 06/2017 não se deu de forma voluntária, mas sim, em razão da 

retenção da conta pelo SANEAR, tendo este informado, ainda, que 

enviaria a fatura para o consumidor após a análise. Nesse contexto, 

considerando que na fatura subsequente de julho não há menção de 

débito referente à competência 06/2017 ou de que ocorreria o corte na 

unidade consumidora, é dedutível que o autor estivesse aguardando a 

conclusão da análise e envio da fatura, o que não ocorreu. Com efeito, o 

SANEAR não comprovou que, depois de realizar a referida análise, enviou 

a fatura para o consumidor, pois a informação existente em seu sistema 

de “corte gerado automaticamente pelo sistema a partir de comunicado de 

débito pendente”, por si só, não comprova que o consumidor foi, de fato, 

notificado do débito e do corte. Ressalto que o requerido pugnou pela 

produção de prova testemunhal para demonstrar suas alegações, porém, 

designada audiência de instrução e julgamento, desistiu da oitiva de 

testemunhas e depoimento do autor. Logo, está evidenciado o agir ilícito da 

requerida, ao realizar o corte do serviço de fornecimento de água, sem 

qualquer notificação prévia ao demandante, principalmente quando 

demonstrado que este não foi responsável pelo atraso no pagamento da 

fatura. Anoto que a interrupção de serviço público essencial, como o 

fornecimento de água, somente poderá ser possível quando a 

inadimplência for relativa ao mês de consumo, desde que haja prévia 

notificação do consumidor. Nesse sentido: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONSUMO ELEVADO 

EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA DE TER EFETUADO A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – 

ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

O corte no fornecimento de água somente é possível após prévio aviso, 

assim não tendo a concessionária comprovado que notificou a 

consumidora de forma prévia, o fornecimento de água deve ser 

rees tabe lec ido  (TJMT –  Agravo  de  Ins t rumento  n º 

1004124-36.2017.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

05/07/2017). “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR 

INADIMPLEMENTO. Necessidade de notificação prévia, nos termos do art. 

6º, §3º, inciso II da Lei nº 8.987/95 e art. 40, V, da Lei nº 11.445/07. Caso 

concreto em que concessionária ré não comprovou a prévia notificação 

formal da autora para pagamento do débito, tornando ilícito o corte no 

fornecimento de água. Danos morais evidenciados. Damnun in re ipsa, 

evidenciados com o próprio fato ilícito da violação. Dano moral arbitrado 

em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Sentença mantida. Recursos negados. Revisão de faturas. Ausência de 

verossimilhança das alegações da autora. Conjunto probatório denota que 

as contas impugnadas pela autora estão em sintonia com o seu histórico 

de consumo, verificando-se nos seis meses anteriores a ocorrência de 

medições semelhantes às questionadas, sem que a autora tivesse se 

insurgido contra referidas cobranças. Não se evidencia que o consumo 

elevado nas faturas impugnadas decorreu de erro de leitura ou vício no 

medidor, indicando, pelas circunstâncias, tratar-se de consumo mais 

elevados no referido período, como ocorreu em meses anteriores, sendo o 

débito de responsabilidade da autora. Sentença mantida. Recurso negado. 

Apelação da ré e adesivo da autora negados (TJSP; APL 

1002979-98.2016.8.26.0472; Ac. 11563293; Porto Ferreira; Décima 

Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 

21/06/2018; DJESP 27/06/2018; Pág. 2281). Como se sabe, a requerida, 

como prestadora de serviço público deve prezar pela satisfatória 

prestação de serviço ao consumidor, o que não ocorreu na demanda em 

exame, já que não foi comprovado a notificação prévia com aviso de 

débito e de corte. Assim, ficou configurado o dano moral sofrido, 

configurado pelos constrangimentos suportados pelo autor e sua família, 

ocasionado pela interrupção indevida do fornecimento de água à sua 

residência. VALORAÇÃO DO DANO MORAL. A valoração da 

compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, 

motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a 

repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e 

o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter 

caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, 

objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. A compensação 

moral deve, ainda, obedecer aos princípios da proporcionalidade 

(intensidade do dano, da culpa, dos transtornos etc.), da exemplaridade 

(desestímulo à conduta) e da razoabilidade (adequação e modicidade). Na 

hipótese dos autos, considerando as peculiaridades do presente caso, 

fixo a reparação de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 

consonância aos princípios basilares da proporcionalidade, razoabilidade 

e equidade, como forma de desestimular a reincidência de atos de 

negligência pela empresa requerida, a fim de que a condenação cumpra a 

função punitiva e pedagógica, compensando o autor, sem, contudo, 

ensejar seu enriquecimento ilícito. Com estas considerações, confirmo a 

tutela de urgência e julgo PROCEDENTE o pedido formulado por ONORIO 

GONÇALVES DA SILVA JUNIOR em face do SANEAR – SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, para condenar a 

autarquia ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos 

juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso 

(14/08/2017), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 

54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009. Isento o requerido das custas processuais, nos 

termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, tratando-se de autarquia 

municipal. Considerando a natureza da causa (simples) e o trabalho 

executado pelo(a) advogado(a) (sem maiores dificuldades de dilação 

probatória), condeno a autarquia ré ao pagamento de honorários do(a) 
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advogado(a) da parte autora em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

atualizado da condenação, com fulcro nos artigos 85, §3º, I, do CPC. Esta 

sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da 

condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 

(cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC). Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Rondonópolis, sexta-feira, 28 de 

setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002158-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 28/09/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007802-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER GARCIA BOLONHESI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 28/09/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007196-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO VERDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 28/09/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000785-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLETO GOMES (ADVOGADO(A))

VIACAO MOTTA LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 28/09/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002807-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON BELONE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 28/09/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007133-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA LEITE MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS
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VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 28/09/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006241-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 29/09/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002828-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENIR DA COSTA (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO BARROS (EXECUTADO)

NEI ANDREOTTI (EXECUTADO)

GEOVANE GABRIEL CASSIANO BARROS (EXECUTADO)

CONAPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

VALDECIR DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Citem-se as partes executadas nas formas e endereços 

indicados pela exequente, quais sejam, a pessoa jurídica por AR e os 

executados Aldenir da Costa, Valdecir da Costa e Nei Andreotti por Oficial 

de Justiça. Com a citação e decorrido o prazo para pagamento, conclusos 

para bloqueio via BACENJUD. Caso não sejam localizados os executados, 

manifeste-se o exequente para indicar novo endereço ou o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Int. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005795-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES (ADVOGADO(A))

MARIA SOUZA DA CRUZ (AUTOR(A))

JOAQUIM NASCIMENTO DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/07 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de se proceder à intimação da 

parte Autora, para se manifestar acerca da certidão de decurso de prazo 

de ID retro, informando o atual endereço da Segunda Requerida, ou 

requerendo o que julgar pertinente ao prosseguimento do feito. 

RONDONÓPOLIS, 29 de setembro de 2018. Atenciosamente, JEANNIE 

CARLA COSTA GONCALVES Gestor(a) Judiciário(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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002224-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUDYMILA OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002224-72.2018.8.11.0003. REQUERENTE: LUDYMILA OLIVEIRA ALVES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Manifeste-se a 

parte autora, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à 

contestação apresentada pela ré – Id. 14409277 -. Int. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003006-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003006-79.2018.8.11.0003. AUTOR(A): NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., 

Cuida-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO” movida por NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA em 

face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. O Requerido comunicou nos autos 

a interposição do recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que 

deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora e suspendeu a 

exigibilidade da multa imposta nos processos administrativos nºs. 

0113.002.626-1, 0113.005.452-0, 0113.005.700-2, 0115.004.892-7, 

0115.001.107-1, e 0114.003.357-7. O artigo 1.018, caput e §1º do Código 

de Processo Civil, possibilita que o agravante, a fim de instruir os autos 

principais, apresente ao feito cópia do protocolo do agravo de instrumento, 

para o fim de possibilitar o Juízo de retratação. No entanto, não vislumbro 

fato novo que autorize modificar a decisão proferida, razão pela qual a 

mantenho pelos próprios fundamentos. Por fim, esclareço que já foram 

prestadas as informações ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

– Ofício 31/2018 – GAB -. Intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação a contestação apresentada nos autos, no prazo 

legal. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004630-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MENESES SILVA (AUTOR(A))
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JULIO ALMEIDA DE SOUZA (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 SENTENÇA Processo: 

1004630-03.2017.8.11.0003. AUTOR(A): SEBASTIAO MENESES SILVA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se de 

“AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO” ajuizada 

por Sebastião Meneses Silva em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Alega o autor, em síntese, que sofreu um acidente de 

trabalho na qual foi diagnosticado com estrabismo vertical (CID 10 H50.2) e 

diplopia (CID 10 H53.2), sequelas graves e permanentes que impossibilita 

de realizar as mesmas atividades habituais. Assevera que passou a 

receber o benefício de auxílio-doença, o qual foi cessado em 28/09/2016. 

Ao final requer que seja concedido a aposentadoria por invalidez ou, 

subsidiariamente que seja implantado o benefício auxílio-doença ou 

auxílio-acidente em seu favor, bem como que o réu seja condenado ao 

pagamento de todas as prestações em atraso. Com a inicial vieram os 

documentos. A parte ré não apresentou contestação. Perícia médica 

realizada (id. 13212962). A parte autora manifestou quanto ao laudo 

pericial (id. 13330226). Intimado, o réu deixou de se manifestar quanto ao 

laudo produzido (id. 13657333). É o relatório. Fundamento e decido. Como 

se vê do relatório, cuida-se de ação de restabelecimento de 

auxílio-doença com conversão para aposentadoria por invalidez cumulada 

com pedido de tutela antecipada proposta por Sebastião Meneses Silva em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em que aduz, em 

síntese, que o seu auxílio-doença foi cessado de forma indevida, e que 

faz jus à conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, uma vez 

que está totalmente incapacitado para o trabalho. O réu, por sua vez, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que não 

estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão do 

benefício. Com efeito, é certo que o presente feito comporta o julgamento, 

uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, malgrado as razões apresentadas 

pela autora, tenho que os pedidos iniciais devem ser julgados parcialmente 

procedentes. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta 

a subsistência. Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez 

dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame 

médico-pericial. No entanto, na espécie, realizado o exame pericial, 

concluiu-se que a parte autora se encontra incapacitada de forma parcial 

e permanente. Ora, segundo se extrai do laudo pericial apresentado aos 

autos – id. 13212940 -, a parte requerente não possui incapacidade total 

para o exercício de atividades laborais, como se vê: 3) A sequela é 

permanente 4) Consideramos que o periciando se encontra parcialmente 

incapacitado. Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em 

atestar que a incapacidade do autor para o exercício da atividade laboral é 

parcial e permanente, não existindo nos autos outros elementos com 

capacidade para infirmar essa conclusão. Ademais, é fato que susceptível 

de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a 

subsistência, uma vez que, conforme extrai-se do laudo médico, o “Após 

esse acidente de trabalho, houve necessidade de desvio de função e hoje 

o requerente trabalha na aérea de embalagem de carne com certa 

limitação”. Assim, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 42 da Lei n. 8.213/91, a parte autora não faz jus ao direito de 

aposentadoria por invalidez. Por outro lado os requisitos para o 

reconhecimento do direito ao recebimento do auxílio-doença está previsto 

no artigo 59 da Lei 8.213/91, que assim dispõe: Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos. (negritei) Com efeito, o auxílio-doença é benefício 

concedido ao portador de enfermidade presumidamente suscetível de 

recuperação, e, por isso, tem como fato constitutivo casos que conduzam 

à incapacidade temporária. Logo, para que seja concedido o direito a 

auxílio-doença é necessário que o beneficiário tenha cumprido o prazo de 

carência previsto em lei e ficar inapto para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual de forma temporária, por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 

8.2013/91- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARICLA E 

TEMPORARIA - POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 

1.O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez 

deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição. 2.A incapacidade 

para o trabalho não se prende somente ao que a patologia infortunística 

traz em relação à perda físico-psíquica do trabalhador, mas também ao 

aspecto de sua rejeição no mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo e discriminatório. 3.O Superior Tribunal de Justiça diz que 

somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada 

a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o 

exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 

1586494/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

19/04/2016, DJe 27/05/2016). 4.Recurso provido. (Ap 59202/2017, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 

13/04/2018) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

– PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – LAUDO MÉDICO 

CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – 

COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA O 

EXERCÍCIO DE OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO EXIJA ESFORÇO DA COLUNA 

LOMBAR E TORÁCICA – SEQUELA DE FRATURA NA COLUNA TORÁCICA 

E ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS NA COLUNA LOMBAR – REQUISITOS 

DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL 

DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO 

PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – JUROS 

MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO 

ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 

11.960/09 – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL 

DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – 

OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RE 870.947 – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR 

CERTO – NÚMERO DO BENEFÍCIO – CORREÇÃO – RECURSO DA AUTORA 

DESPROVIDO – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Tratando-se de parcelas de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas 

das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Se inexistente condenação no pagamento de parcelas 

anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, 

não há que se falar em prescrição. 2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê 

que o benefício do auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos. O auxílio-doença é, pois, um 

benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a 

consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para 

o trabalho que exercia, ou atividade habitual. 3. O termo inicial para 

implantação do benefício de auxílio-doença deve ser o dia seguinte ao da 

cessação administrativa indevida, observadas as parcelas já pagas. 4. 

Sobre os juros moratórios, estes devem incidir a partir da citação, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 

11.960, de 29 de junho de 2009. 5. Quanto ao regime de atualização 

monetária incidente sobre as condenações ao INSS, deverá ser calculada 

com base no IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 6. Considerando a 

moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários 

advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser 

consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo 

Civil/73. 7. Deve ser corrigido o número do benefício constante da 

sentença, quando divergente da numeração constante na documentação 

carreada aos autos. (Apelação / Remessa Necessária 61449/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 
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23/01/2018) Na espécie, restou demonstrado que a incapacidade da parte 

autora é permanente – laudo pericial acima mencionado – itens 3 e 4 – 

razão pela qual não se enquadra nos requisitos previstos no art. 59 da Lei 

8.213/91, bem como a parte autora já foi adaptado em outra função. Por 

outro lado, é certo que o fato do autor não ter direito aposentadoria por 

invalidez e ao restabelecimento do auxílio-doença, uma vez que sua 

incapacidade foi caracterizada como parcial e permanente, não obsta o 

reconhecimento de seu direito à concessão do benefício de 

auxílio-acidente, posto que preenchidos os seus requisitos. A teor do que 

dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido 

ao segurado quando, após a consolidação das lesões resultarem em 

sequelas que implique redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. No caso, não se pode olvidar que o laudo pericial é 

conclusivo em atestar que a consolidação das lesões resulta em sequelas 

que implicam em redução da capacidade para o trabalho que o autor 

habitualmente exercia e, além disso, inexistem nos autos outros elementos 

com capacidade para infirmar essa conclusão. Ademais, a parte ré não 

impugnou a perícia realizada. Logo, diante dos documentos apresentados 

nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz 

jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente. Nesse sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – 

INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - 

ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 o -F DA LEI 9.494/97, PARA A 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM 

REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas que as lesões 

decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade 

para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – 

auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação 

do auxílio-doença. 2. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do 

STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 

no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a 

incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 3. Os juros 

moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09. 4. Diante da impossibilidade de 

fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser 

arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução. 

(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL - 

CONCESSÃO DE AUXILIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE LABORATIVA - 

PERÍCIA MÉDICA - BENEFÍCIO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - O 

benefício do auxílio-acidente deve ser concedido quando preenchidos os 

seguintes requisitos: consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza; redução permanente da capacidade de trabalho e a 

demonstração do nexo de causalidade entre ambos. - Apurada, em perícia 

médica, a incapacidade do segurado para o exercício da sua atividade 

laboral, em decorrência de lesão grave ou decorrente de acidente de 

trabalho ou de doença laboral, revela-se legítima a concessão do benefício 

do auxílio-acidente. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 

o termo inicial para a concessão do auxílio-acidente é o dia imediato à 

cessação do benefício do auxílio-doença. - Em ação que verse sobre a 

concessão de benefício previdenciário, a correção monetária do valor da 

condenação, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do 

art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (STF - ADI nº 4.425/DF), deve ocorrer com 

base no INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, nos termos do 

art. 41-A, da Lei nº 8.213/91 e os juros de mora, a partir da vigência da Lei 

nº 11.960/09, devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de 

poupança. (TJ-MG - AC: 10261140027713001 MG, Relator: Vasconcelos 

Lins, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2017) PREVIDENCIÁRIO. 

AUXILIO-ACIDENTE. ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213, DE 24.07.1991. 

REQUISITOS COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. - O benefício de auxílio-acidente está 

disciplinado no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, e estabelece sua concessão, 

como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. - O laudo pericial comprova lesão definitiva. - Auxílio-acidente 

concedido da data da cessação indevida. - Os honorários advocatícios 

devem ser fixados em 10% (dez por cento), calculados sobre o valor das 

parcelas vencidas até a data da sentença, consoante o parágrafo 3º do 

artigo 20 do Código de Processo Civil e a regra da Súmula nº 111 do C. 

STJ, bem como do entendimento da Terceira Seção (Embargos 

Infringentes nº 0001183-84.2000.4.03.6111, julgado em 22.09.2011). - 

Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento. - Apelação 

Autárquica a que se nega provimento. (TRF-3 - AC: 

00226934120144039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 07/08/2017, SÉTIMA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2017) Por fim, cumpre 

ressaltar que a data inicial do benefício é desde a cessão do benefício do 

auxílio-doença – 28/09/2016– a teor do que dispõe o artigo 86, § 2º da lei 

8.213/91. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente ao autor, desde 

28/09/2016, bem como a pagar os valores retroativos acrescido de juros 

moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, 

consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 

870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 

41-A da Lei nº 8.213/91 e, por conseguinte, julgar com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No 

caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a 

antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de 

ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer. É que 

restou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao 

benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano 

irreparável, uma vez que se trata de benefício previdenciário. Assim, 

concedo a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré 

comprove a inclusão e o pagamento do benefício à parte autora, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Condeno, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º 

do Código de Processo Civil, isentando-o do pagamento das custas 

processuais. Determino a remessa dos autos à instância superior para 

reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do STJ, segundo 

a qual a dispensa do reexame quando o valor da condenação ou do direito 

controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a 

sentenças ilíquidas. A teor do que dispõe o art. 1.288-CNGC faço constar 

nesta sentença: 1. Nome do Segurado: SEBASTIÃO MENESES SILVA 2. 

Benefício concedido: Auxílio-acidente 3. Data do início do benefício: 

28.09.2016 4. Renda mensal inicial: 50% do salário-benefício 5. Data início 

do pagamento: 30 dias da intimação da sentença – antecipação de tutela 

concedida na sentença. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000937-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA NASSAR DE AQUINO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000937-74.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: ANDREA CRISTINA NASSAR 

DE AQUINO IMPETRADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, JOSE CARLOS 

JUNQUEIRA DE ARAUJO Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por ANDREA CRISTINA NASSAR DE AQUINO em face de JOSÉ 

CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, por meio do qual alega que se inscreveu no concurso 

público destinado ao preenchimento de cargos de Professores da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental, conforme Edital nº. 

001/2015-PMR, concorrendo para a vaga de Professor de Ensino 

Fundamental/Língua Portuguesa, ficando classificada em 8º lugar. Afirma 

que o prazo de validade do concurso foi encerrado em 05/02/2018, sem 

que a Administração Pública realizasse a sua convocação, embora 

aprovada dentro do número de vagas, 08 (oito) para ampla concorrência, 
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fazendo surgir, por conseguinte, seu direito líquido e certo à nomeação. A 

liminar foi deferida. O Ministério Público se manifestou pela procedência da 

pretensão e concessão da segurança. É o relatório. Fundamento e decido. 

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, 

assevera, in verbis: “Conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça”. Logo, quando a Administração Pública pratica ato 

ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e 

certo, é possível o manejo do writ. Na doutrina, Hely Lopes Meirelles 

define mandado de segurança individual como: “(..) o meio constitucional 

(art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão 

com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para 

proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, 

p. 890/891) Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão à impetrante. A espécie revela que 

a impetrante foi aprovada em 8º lugar para o cargo de Professora do 

Ensino Fundamental/Língua Portuguesa, isto é, dentro do número de vagas 

previsto no edital – 08 (oito) vagas para ampla concorrência -, sem que a 

Administração Pública tenha procedido a sua convocação dentro do prazo 

de validade do concurso. Ora, essa situação jurídica revela que a parte 

impetrante tem direito líquido e certo à nomeação, haja vista que aprovada 

dentro do número de vagas, bem como em razão do encerramento do 

prazo de validade do certame. Com efeito, não se pode olvidar que o 

Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou 

que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso 

público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer 

dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição 

na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 

837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015). 

Portanto, no caso em análise, verifica-se que a impetrante tem direito 

subjetivo à nomeação, já que aprovada dentro do número de vagas, sem 

que tenha ocorrido a sua nomeação no prazo de validade do concurso. A 

propósito, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: EMENTA 

Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso 

público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. 

Direito à nomeação. Prazo de validade. Cláusulas editalícias. Fatos e 

provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário do STF, ao 

apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar 

Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro 

do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação. 2. 

Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de 

edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto 

fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. 

Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja 

vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 

12.016/09). (RE 859937 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda 

Turma, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 

04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017) Não sem propósito, Hely Lopes Meirelles 

define direito líquido e certo como aquele que “se apresenta manifesto na 

sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, 

demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação 

probatória.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª 

ed, p. 892) Partindo dessas premissas, tendo sido a impetrante aprovada 

dentro do número de vagas previsto no edital, vislumbro ofensa a direito 

líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança. Nesse sentido se 

manifestou o Ilustre representante do Ministério Público: “(...) a impetrante 

foi aprovada dentro do número de vagas previsto no edital, tendo a 

administração pública o dever legal e moral de honrar seu compromisso de 

nomear e dar posse àqueles que cumpriram com sua contraprestação, 

qual seja, de ser legitimamente aprovados mediante seu esforço pessoal.” 

Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e julgo procedente 

a pretensão posta na peça vestibular para o fim de conceder a 

segurança, o que o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil. Sem custas e verba honorária, pois 

incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais 

Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Com ou sem recurso, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor 

do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008344-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA (AUTOR(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1008344-34.2018.8.11.0003. AUTOR(A): ALTAIR HENRIQUE DOS SANTOS 

SOUSA RÉU: INSS Vistos etc., Na espécie, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Com 

efeito, 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 que dispõe sobre ações judiciais que envolvam a concessão de 

benefício previdenciário. Nos termos do art. 1º da referida recomendação 

“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;”. Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a 

empresa Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da 

nomeação através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os 

honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração 

às despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para 

esta Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS 

DA PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que 

a perícia deva ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. Cite-se o INSS para que tome conhecimento da 

presente demanda e comunique da perícia médica designada, bem como 

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. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por se tratar de ação que tem por objeto o 

restabelecimento de auxílio previdenciário em decorrência de acidente de 

trabalho. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça no 

dia 13.11.2018, às 17:45h, na sala de reuniões da Diretoria do Fórum, com 

o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). Dê-se ciência à empresa Forense Lab do encargo para o 

qual está incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a 

fim de indicar o médico responsável pela realização da perícia médica. 

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, 

I, II e III, do CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao 

perito. Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. 

Cumpre ressaltar que eventuais pedidos de tutela de urgência serão 
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apreciados após a perícia médica. O laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada para a perícia. Após 

a apresentação do laudo pericial, intime-se o Requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006104-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI (ADVOGADO(A))

ADIEL DE OLIVEIRA FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1006104-72.2018.8.11.0003. AUTOR(A): ADIEL DE OLIVEIRA FREITAS 

RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc., 

Cuida-se de “AÇÃO DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C 

TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por Adiel de Oliveira Freitas em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A parte autora alega, em 

síntese, que está acometido de tendinite em tendão de Aquiles, sinais de 

distensão muscular em músculo gastrocnemio, sinais de ectasia vascular 

em premeio ao músculo gastrocnemio, sequelas de flebo trombose em 

organização em safena parva (CID M65 e I82) e estenose de arteira 

poplítea, o que impossibilita de exercer atividades laborais. Assevera, 

ainda, que seu pedido de auxílio-doença foi indeferido. Pleiteia, ao final, 

para conceder o benefício auxílio-doença com a conversão em 

aposentadoria por invalidez. Com a inicial vieram os documentos. O pedido 

de tutela de urgência foi indeferido– Id. 14530720 -. Perícia médica 

realizada – Id. 14530728 -. O Réu apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Federal, e no mérito 

requerendo a improcedência da pretensão inicial – Id. 14530749 -. A parte 

autora apresentou impugnação refutando a defesa do réu. Decisão 

proferida na Justiça Federal declinando da competência para julgar a 

presente demanda ao fundamento que o benefício almejado decorre de 

acidente de trabalho, cuja competência é da Justiça Estadual, a teor da 

Súmula nº 15 do STJ e Súmula 501 do STF. É o relatório. Fundamento e 

decido. De início, ratifico todos os atos processuais praticados na Justiça 

Federal. Como se vê do relatório, cuida-se de ação de aposentadoria por 

invalidez proposta por Adiel de Oliveira Freitas em face de Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, aduzindo, em síntese, está acometido 

de tendinite em tendão de Aquiles, sinais de distensão muscular em 

músculo gastrocnemio, sinais de ectasia vascular em premeio ao músculo 

gastrocnemio, sequelas de flebo trombose em organização em safena 

parva (CID M65 e I82) e estenose de arteira poplítea, pugnando, assim, 

pela concessão do auxílio-doença com conversão em aposentadoria por 

invalidez. O réu, por sua vez, discorda das alegações do autor, afirmando 

que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão 

dos benefícios. Com efeito, é certo que o presente feito comporta o 

julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial para 

instrução probatória. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

tenho que razão assiste parcialmente a parte autora. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez 

será devida ao segurado que estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

da atividade que lhe garanta a subsistência. Estabelece, ainda, o 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial. No entanto, no caso, 

realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte autora encontra-se 

incapacitado de forma parcial e temporária, isto é, está susceptível de 

reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência. 

Ora, segundo se extrai do laudo pericial apresentado aos autos – Id. 

14530728 -, a parte requerente não possui incapacidade definitiva para o 

exercício de atividades laborais, como se vê: 2.3 Há incapacidade para a 

atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em caso 

afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) no quando do item 1 

acarreta(m) a incapacidade laboral? R: Sim 2.4 Há incapacidade para a 

atividade(s) descrita(s) no item 2 (atividade laboral exercidas 

anteriormente). Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) 

no quando do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral? R: Sim (...) 3. A 

incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade 

habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas 

permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para 

toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? R: 

Permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver – profissão que 

não exija sobrecarga em membro inferior direito. 4. A incapacidade para o 

trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária 

(há prognóstico de recuperação)? Fundamente. R: Temporária. Situação 

passível de melhora e recuperação. 4.1. Em sendo temporária, qual o 

prazo estimado pelo perito para que o periciando seja submetido a uma 

nova avaliação médica acerca da sua capacidade laborativa? 

Fundamente. R: Quatro meses. Não se pode olvidar que o laudo pericial é 

conclusivo em atestar que a incapacidade do autor para o exercício da 

atividade laboral é temporária, não existindo nos autos outros elementos 

com capacidade para infirmar essa conclusão. Assim, diante do não 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, a 

parte autora não faz jus ao direito de aposentadoria por invalidez. Por 

outro lado, é certo que o fato do autor não ter direito aposentadoria por 

invalidez, uma vez que está susceptível de reabilitação para o exercício da 

atividade que lhe garanta a subsistência, não impede que tenha o direito 

ao benefício de auxílio-doença, posto que os requisitos para sua 

concessão são distintos. Com efeito, o reconhecimento do direito ao 

recebimento do auxílio-doença está previsto no artigo 59 da Lei 8.213/91, 

que assim dispõe: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (negritei) Logo, para 

que seja concedido o direito a auxílio-doença é necessário que o 

beneficiário tenha cumprido o prazo de carência previsto em lei e ficar 

inapto para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos, não possuindo qualquer necessidade da 

incapacidade ser definitiva. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 

8.2013/91- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARICLA E 

TEMPORARIA - POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 

1.O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez 

deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição. 2.A incapacidade 

para o trabalho não se prende somente ao que a patologia infortunística 

traz em relação à perda físico-psíquica do trabalhador, mas também ao 

aspecto de sua rejeição no mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo e discriminatório. 3.O Superior Tribunal de Justiça diz que 

somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada 

a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o 

exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 

1586494/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

19/04/2016, DJe 27/05/2016). 4.Recurso provido. (Ap 59202/2017, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 

13/04/2018) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

– PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – LAUDO MÉDICO 

CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – 

COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA O 

EXERCÍCIO DE OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO EXIJA ESFORÇO DA COLUNA 

LOMBAR E TORÁCICA – SEQUELA DE FRATURA NA COLUNA TORÁCICA 

E ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS NA COLUNA LOMBAR – REQUISITOS 

DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL 

DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO 

PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – JUROS 

MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO 

ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 

11.960/09 – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL 

DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – 
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OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RE 870.947 – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR 

CERTO – NÚMERO DO BENEFÍCIO – CORREÇÃO – RECURSO DA AUTORA 

DESPROVIDO – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Tratando-se de parcelas de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas 

das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Se inexistente condenação no pagamento de parcelas 

anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, 

não há que se falar em prescrição. 2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê 

que o benefício do auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos. O auxílio-doença é, pois, um 

benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a 

consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para 

o trabalho que exercia, ou atividade habitual. 3. O termo inicial para 

implantação do benefício de auxílio-doença deve ser o dia seguinte ao da 

cessação administrativa indevida, observadas as parcelas já pagas. 4. 

Sobre os juros moratórios, estes devem incidir a partir da citação, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 

11.960, de 29 de junho de 2009. 5. Quanto ao regime de atualização 

monetária incidente sobre as condenações ao INSS, deverá ser calculada 

com base no IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 6. Considerando a 

moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários 

advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser 

consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo 

Civil/73. 7. Deve ser corrigido o número do benefício constante da 

sentença, quando divergente da numeração constante na documentação 

carreada aos autos. (Apelação / Remessa Necessária 61449/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 

23/01/2018) Na espécie, ficou demonstrado que a incapacidade da parte 

autora é temporária – laudo pericial acima mencionada, itens 2.3, 2.4, 3, 4 

e 4.1 -, preenchendo os requisitos previstos no art. 59 da Lei 8.213/91. 

Aliás, a parte ré, em contestação, reconheceu o direito da parte autora em 

receber o benefício auxílio-doença, in verbis: “Com efeito, a incapacidade 

laboral relativa/parcial, isto é, aquela que impede apenas o exercício do 

trabalho habitual do segurado, e a incapacidade temporária, qual seja, 

aquela reversível, tal qual ocorre nos autos, ensejam, tão somente, a 

concessão de auxílio-doença”. (sublinhei) Assim, diante dos documentos 

apresentados nos autos pelo autor e o laudo pericial realizado, é certo que 

o autor faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-doença até a 

recuperação total da incapacidade temporária, que deverá ser constatada 

ao ser submetida à nova perícia médica junto ao Requerido, ou a inclusão 

da parte autora em outra atividade laboral. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a restabelecer o 

benefício de auxílio-doença, desde 19/02/2016 – data do requerimento 

administrativo, até a recuperação total da incapacidade temporária, que 

deverá ser constatada ao ser submetida à nova perícia médica junto ao 

Requerido, ou a inclusão da parte autora em outra atividade laboral, 

pagando os valores retroativos, compensando o valor já recebido ou que 

recebeu remuneração, acrescido de juros moratórios a partir da citação, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 

nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado 

pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela 

variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e, por 

conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, entendo presentes os 

requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na 

própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento 

da obrigação de fazer. É que restou demonstrado de forma clara e patente 

o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvida não há fundado 

receio de dano irreparável, uma vez que se trata de benefício 

previdenciário. Assim, concedo a antecipação da tutela específica e 

determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do benefício 

à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias. Condeno, ainda, o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, isentando-o do 

pagamento das custas processuais. Determino a remessa dos autos à 

instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da 

Súmula 490 do STJ, segundo a qual a dispensa do reexame quando o 

valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta 

salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. A teor do que dispõe 

o art. 1.288-CNGC faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: 

Adiel de Oliveira Freitas 2. Benefício concedido: Auxílio-doença 3. Data do 

início do benefício: 19/02/2016 4. Data início do pagamento: 30 dias da 

intimação da sentença – antecipação de tutela concedida na sentença. P. 

R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008482-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JORGE DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

YASMIN WAKI LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO SOCIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1008482-98.2018.8.11.0003. AUTOR(A): SEBASTIAO JORGE DIAS 

FERREIRA RÉU: DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO SOCIAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS-MT Vistos 

etc., Na espécie, verifico que a controvérsia diz respeito à alegada 

incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua decorrência de 

acidente de trabalho, constatação que apenas é possível por meio da 

realização de perícia médica especializada, razão pela qual, na espécie, a 

produção da prova pericial se afigura indispensável. Com efeito, 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 que dispõe sobre 

ações judiciais que envolvam a concessão de benefício previdenciário. 

Nos termos do art. 1º da referida recomendação “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;”. Para 

o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deva ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. Cite-se o INSS para que tome conhecimento da 

presente demanda e comunique da perícia médica designada, bem como 

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. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por se tratar de ação que tem por objeto o 

restabelecimento de auxílio previdenciário em decorrência de acidente de 

trabalho. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça no 

dia 13.11.2018, às 14:30h, na sala de reuniões da Diretoria do Fórum, com 

o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). Dê-se ciência à empresa Forense Lab do encargo para o 

qual está incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a 

fim de indicar o médico responsável pela realização da perícia médica. 

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, 

I, II e III, do CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao 

perito. Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. 

Cumpre ressaltar que eventuais pedidos de tutela de urgência serão 
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apreciados após a perícia médica. O laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada para a perícia. Após 

a apresentação do laudo pericial, intime-se o Requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1008566-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS 

(REQUERENTE)

NALDECY SILVA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1008566-02.2018.8.11.0003. REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos etc., Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, mormente diante da natureza da pretensão 

pleiteada, prudente se apresenta ouvir o réu antes da apreciação da tutela 

de urgência. Assim, notifique-se o réu para que se manifeste, sem 

prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no 

prazo de 72 horas. Após, conclusos com urgência. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002326-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

OLGA CUNHA PIMENTEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 1002326-94.2018.8.11.0003 

Valor da causa: $114,446.88 ESPÉCIE: [APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: OLGA 

CUNHA PIMENTEL Endereço: AVENIDA A-26, Bloco 1, Apartmento 203, 

RESIDENCIAL MARIELA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-585 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

KENNEDY, 1573, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-300 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 dias; 

RONDONÓPOLIS, 1 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009604-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VALDECIR LOURENCO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 1009604-83.2017.8.11.0003 

Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [ADICIONAL DE INSALUBRIDADE]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: VALDECIR LOURENCO MARTINS 

Endereço: RUA MARIA MACEDO PRATA, 848, RESIDENCIAL BELA VISTA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78716-315 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 dias. RONDONÓPOLIS, 1 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008742-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NIVALDO MARQUES BARROS (REQUERENTE)

OROZINO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABIO LOPES NUNES (REQUERENTE)

ROMILDA BANDEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ARLINDO MARCOS DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

MARCOS JAHNEL (REQUERENTE)

JOSE REGINALDO DE MORAES (REQUERENTE)

EDNA PEDROZA BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 
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RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 1008742-15.2017.8.11.0003 

Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [ADICIONAL DE INSALUBRIDADE]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: OROZINO ROBERTO DOS SANTOS 

Endereço: RUA MARIANA LEITE DE SOUZA, 858, CIDADE NATAL, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78720-798 Nome: FABIO LOPES NUNES 

Endereço: AVENIDA JOÃO PONCE DE ARRUDA, 3766, VILA SÃO JOSÉ, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78718-096 Nome: MARCOS JAHNEL 

Endereço: RUA GUARARAPES, 2534, PARQUE RESIDENCIAL CIDADE 

ALTA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-438 Nome: ARLINDO MARCOS 

DOS SANTOS FILHO Endereço: RUA ODORICO SOUZA FRANCO, 39, 

PARQUE RESIDENCIAL BURITI, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78716-060 

Nome: JOSE REGINALDO DE MORAES Endereço: AVENIDA DEPUTADO 

EMANUEL PINHEIRO, 3304, VILA OPERÁRIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78720-598 Nome: ALMIRO JOSE DE SOUZA Endereço: AVENIDA JOÃO 

XXIII, 2278, JARDIM LUZ DA YARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78720-345 Nome: EDNA PEDROZA BEZERRA Endereço: RUA OTÁVIO 

PITALUGA, 349, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-170 Nome: 

NIVALDO MARQUES BARROS Endereço: RUA C, 104, VILA SANTO 

ANTÔNIO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-496 Nome: ROMILDA 

BANDEIRA DA SILVA Endereço: AVENIDA JACUÍ, sem numero, PARQUE 

RESIDENCIAL CIDADE ALTA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-436 

POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 dias. 

RONDONÓPOLIS, 1 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002883-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER (ADVOGADO(A))

SERGIO OLIVEIRA LUIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 1002883-18.2017.8.11.0003 

Valor da causa: $23,500.00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: SERGIO OLIVEIRA LUIS 

Endereço: RUA SÃO PEDRO - RUA 06, 205, JARDIM HD, RONDONÓPOLIS 

- MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para requerer o que de direito, no prazo 

legal. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; RONDONÓPOLIS, 1 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005743-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 1005743-55.2018.8.11.0003 

Valor da causa: $42,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ROSA MARIA DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA FLORISVALDO TEIXEIRA, 543, LOTEAMENTO PADRE 

EZEQUIEL RAMIM, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78721-315 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: RUA 

FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 526, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78740-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 

dias. RONDONÓPOLIS, 1 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 451 de 601



acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO (ADVOGADO(A))

FABIO BENTO ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 13/11/2018 às 17:00h, na sala 

de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 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. Dê-se ciência 

à empresa Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo 

se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 317351 Nr: 6171-79.2003.811.0003

 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: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT, TATIANA CRISTINA B. CAMPOS COSTA - 

OAB:7.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

Encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para deliberação 

quanto à manifestação do Estado de Mato Grosso - fls. 417 -.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 605016 Nr: 2807-95.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON WESLEY DA SILVA SOUZA, ROBSON 

BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Ante o teor da certidão retro, redesigno audiência para o dia 09 de 

novembro de 2.018, às 13h:20min.

II – Atenda com as demais determinações do despacho de fl. 221.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 610982 Nr: 1289-36.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN FERREIRA DE CARVALHO, WILLIAN 

BARBOSA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Ante o teor das manifestações retro, HOMOLOGO os pedidos de 

desistência da oitiva das testemunhas Paulo Francisco, Tulio, Elis, Duglas 

e Guina por parte da acusação, bem como da testemunha Jonas 

Rodrigues por parte da defesa.

II – Ademais, visando dar prosseguimento ao feito, redesigno audiência 

para o dia 07 de dezembro de 2.018, às 16h:00min.

III – Intimem-se os réus e as testemunhas, observando-se quanto as 

testemunhas Gabriel e Mykaely o endereço declinado à fl. 360.

IV – Dê ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 652199 Nr: 1787-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISON DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Conheço dos embargos de declaração, vez que presentes os 

pressupostos de admissibilidade e lhe concedo provimento, para alterar a 

parte do dispositivo da sentença e da dosimetria da pena para os 

seguintes termos:Assim, obediente à soberana decisão do Colendo 

Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR a Welisson de Souza 

Santos, brasileiro, solteiro, mecânico, atualmente recolhido na Penitenciária 

da Mata Grande, pela pratica de homicídio qualificado por motivo torpe, art. 

121, § 2, I c/c art. 29, § 1º, ambos do Código Penal.[...]3.1. Dosimetria da 

pena para o crime de homicídio[...]Desta forma, fixo a pena-base do 

condenado em 17 (dezessete) anos de reclusão. Não há agravantes, por 

outro lado, quando ouvido em juízo o réu confessou sua participação, logo 

atenuo a pena em 01 (um) ano. Não há causas especiais de aumento de 

pena. Todavia, o Corpo de Jurados reconheceu que a participação do 
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acusado foi de menor participação, assim diminuo a pena no mínimo legal 

(1/6), posto que o réu quem deu causa ao julgamento paralelo e 

acompanhou a execução, sendo ainda quem relatou o deslinde à facção. 

Assim sendo, torno a pena definitiva em 13 (dez) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão. [...]III – Intime-se a defesa acerca desta decisão.IV – 

Recebo a apelação interposta pelo Ministério Público, pois tempestiva.V – 

Intime-se o apelante para, em 08 (oito) dias, apresentar as suas razões 

recursais.VI – Após, intime-se a defesa para, no mesmo prazo, 

apresentar contrarrazões.VII – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 651758 Nr: 1355-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONI CONCEIÇÃO DE SOUZA, FRANCISCO 

OSNIR DE SOUZA ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:16.686-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:19169/O

 Considerando que o reeducando fora recambiado para o estabelecimento 

prisional desta comarca, necessário dar continuidade a instrução 

probatória.

I – Designo para o dia 30 de outubro de 2018, às 14h15min, para a 

realização de audiência de continuidade.

 II – Expeça-se o necessário para a intimação da testemunha Marlon 

Marcos.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa, bem como requisite-se 

o réu.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 665220 Nr: 13535-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON8, RLADS, CMF, FJBJMS, LDSR, GKDJP, 

VADS, RHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MACHADO - 

OAB:22821/O MT, Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB:15.616 MT, 

JOSE PEDRO MATIAS - OAB:18304/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 (...) Nesse lastro, é o Enunciado n. 6 do TJ/MT: “O risco de reiteração 

delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar 

para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de 

inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem 

qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”. Dessa forma, 

diante das circunstâncias dos casos em concreto, mais precisamente no 

que tange as circunstâncias em que se consumaram os fatos delituosos e 

receio de que os investigados voltem à prática criminosa, mostra-se 

totalmente inadequada e insuficiente à aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão preventiva, motivo pelo qual os pedidos não merecem 

acolhimento. No mais, diante do teor do ofício de fls. 840, determino a 

expedição de ofício à operadora TIM para que efetue o desbloqueio dos 

seguintes IMEI’s e IMSI’s: 356759065062722, 356910080834799 e 

351638081580997. Por fim, consigno que futuros eventuais pedidos de 

liberdade deverão ser realizados nas respectivas ações penais de cada 

um dos investigados, vez que o presente feito se trata de procedimento 

investigativo, em que se apura a prática de diversos crimes. Traslade 

cópia da presente decisão para os autos das ações penais correspodente 

(ação penal/cód. 676241 e 669426). Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 651739 Nr: 1336-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX LUCIANO CHIARAMONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Guimarães Nogueira 

- OAB:12853-B

 Vistos etc.

Diante da expedição de carta precatória para oferecimento da proposta de 

suspensão condicional do processo na Comarca de Jaciara/MT, cancelo a 

audiência designada.

Solicite-se informação acerca do cumprimento da referida carta 

precatória.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 638563 Nr: 382-56.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PEREIRA ULLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/ 5152- A

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão retro, cancelo a audiência designada e 

determino a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 658003 Nr: 7217-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX RIETJENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16300

 Vistos etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem há notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância da ré e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

(dois) anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 

1° do art. 89 da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. 

Fica ciente o acusado de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido 

sem revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

 Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

de R$ 1000,00 (um mil reais) de fiança, depositado na Conta Única, pago 

pelo denunciado a título de fiança, para entidade devidamente cadastrada 

para efeito de recebimento de benefício dessa natureza. O restante 

deverá ser restituído ao acusado, na seguinte conta bancária: BANCO DO 

BRASIL, AGÊNCIA 1998-4, CONTA CORRENTE 5305-8, CPF 

014.071.221-69. Desde já determino a expedição do alvará pertinente para 

este fim.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 641075 Nr: 2558-08.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DE PAULA ROCHA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HADAN FELIPE PORFIRIO - 

OAB:13715/MT

 Vistos etc. Considerando que o denunciado não está respondendo a 
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outro processo criminal e nem há notícias nos autos de condenação 

criminal, acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu 

e de seu defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo 

prazo de 02 (dois) anos, assim como declaro interrompido o lapso 

prescricional, submetendo o acusado as condições expressas nos 

incisos do parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, consoante condições 

acima estabelecidas. Fica ciente o acusado de que o descumprimento de 

quaisquer destas condições implicará na revogação da suspensão 

condicional, tendo o processo imediato prosseguimento. Decorrido o prazo 

ora estabelecido sem revogação, voltem os autos em conclusão para 

extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 619278 Nr: 2384-67.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUÍS FLORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666-0/MT

 Vistos etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem há notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância da ré e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

(dois) anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 

1° do art. 89 da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. 

Fica ciente o acusado de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido 

sem revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

 Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

de R$ 1000,00 (um mil reais) de fiança, depositado na Conta Única, pago 

pelo denunciado a título de fiança, para entidade devidamente cadastrada 

para efeito de recebimento de benefício dessa natureza. O restante 

deverá ser restituído ao acusado, na conta do réu, ORA INFORMADA: 

BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3520, CONTA CORRENTE 2819-3, CPF 

121.569.598-54. Desde já determino a IMEDIATA expedição do alvará 

pertinente para este fim.

Conforme acima mencionado, determino seja certificado pelo gestor desta 

Vara o comparecimento do réu a este Juízo bimestralmente por dois anos. 

Em caso positivo, deverão voltar os autos conclusos para extinção da 

punibilidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 608528 Nr: 6401-20.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LEANDRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem há notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância do réu e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

(dois) anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 

1° do art. 89 da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. 

Fica ciente o acusado de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido 

sem revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

 Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

depositado na conta única, a ser pago pelo denunciado em duas parcelas 

(mediante a expedição de guias pela Secretaria deste Juízo, a primeira 

delas com vencimento no dia 10/10/2018 e a próxima com vencimento em 

10/11/2018) para entidade devidamente cadastrada para efeito de 

recebimento de benefício desta natureza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 640798 Nr: 2290-51.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO HONORATO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos etc.

Diante da não intimação do acusado (fl. 88), não me resta alternativa 

senão redesignar o presente ato para o dia 08 de fevereiro de 2019, às 

13h50min.

Expeça-se mandado de intimação para o acusado.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 629046 Nr: 1597-04.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062 MT

 Vistos, etc.

Acolho o pedido da defesa acima aludido. Com isso, redesigno o ato para 

o dia 09 de novembro de 2018, às 13h15min. Saem os presentes 

intimados. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 666720 Nr: 14804-02.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ZANOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DE LIMA 

- OAB:24279/O

 Vistos etc.

 Considerando que a denunciada não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância da ré e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, submetendo 

o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 1° do art. 89 

da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. Fica ciente a 

acusada de que o descumprimento de quaisquer destas condições 

implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o processo 

imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido sem 

revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da punibilidade e 

determinação de arquivo. Considera-se este o primeiro comparecimento da 

ré, conforme manifestação do MP.

Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

depositado na conta única, pago pelo denunciado a título de fiança, para 

entidade devidamente cadastrada para efeito de recebimento de benefício 

dessa natureza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 644269 Nr: 5365-98.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 
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OAB:16944/B

 Vistos etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem há notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância da ré e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

(dois) anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 

1° do art. 89 da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. 

Fica ciente o acusado de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido 

sem revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

 Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

de R$ 1000,00 (um mil reais) de fiança, depositado na Conta Única, pago 

pelo denunciado a título de fiança, para entidade devidamente cadastrada 

para efeito de recebimento de benefício dessa natureza. O restante 

deverá ser restituído ao acusado, o qual informará os dados bancários 

para a devida restituição, Desde já determino a expedição do alvará 

pertinente para este fim.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 645554 Nr: 6412-10.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO HENRIQUE BAQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO MARK DE 

FREITAS - OAB:15143

 Vistos etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem há notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância da ré e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

(dois) anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 

1° do art. 89 da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. 

Fica ciente o acusado de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido 

sem revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

 Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

de R$ 1000,00 (um mil reais) de fiança, depositado na Conta Única, pago 

pelo denunciado a título de fiança, para entidade devidamente cadastrada 

para efeito de recebimento de benefício dessa natureza. O restante 

deverá ser restituído ao acusado, conforme dados acima aludidos. Desde 

já determino a expedição do alvará pertinente para este fim.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 660123 Nr: 9093-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÍGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:14.525

 Vistos etc.

Proceda-se a juntada da certidão de intimação pertinente. Após, vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 621632 Nr: 4714-37.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR JOSÉ CASSEMIRO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VÍTOR MOMBERGUE 

NASCIMENTO - OAB:18.707-A - MT, REGINA ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15261

 Vistos etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem há notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância da ré e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

(dois) anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 

1° do art. 89 da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. 

Fica ciente o acusado de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido 

sem revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo. Certifique-se quanto à quantidade 

de comparecimentos mensais do acusado, para que seja aferida a 

quantidade de vezes que deverá comparecer ainda.

Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor de 

R$ 1000,00 (um mil reais) de fiança, depositado na Conta Única, pago pelo 

denunciado a título de fiança, para entidade devidamente cadastrada para 

efeito de recebimento de benefício dessa natureza. O restante deverá ser 

restituído ao acusado, CONFORME DADOS ACIMA ALUDIDOS PARA A 

DEVIDA RESTITUIÇÃO. Desde já determino a expedição do alvará 

pertinente para este fim.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 331574 Nr: 2385-91.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI CARLOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130

 Vistos etc.

 Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância do réu e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, submetendo 

o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 1° do art. 89 

da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. Fica ciente o 

acusado de que o descumprimento de quaisquer destas condições 

implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o processo 

imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido sem 

revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da punibilidade e 

determinação de arquivo. Considera-se este o primeiro comparecimento do 

réu, conforme manifestação do MP. Certifique-se quanto ao 

comparecimento mensal prévio para que seja abatido do que falta 

comparecer.

Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

depositado na conta única, pago pelo denunciado a título de fiança, para 

entidade devidamente cadastrada para efeito de recebimento de benefício 

dessa natureza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 643914 Nr: 5060-17.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SANTANA DA SILVA, YNAE DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem há notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância da ré e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 
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(dois) anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 

1° do art. 89 da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. 

Fica ciente o acusado de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido 

sem revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

 Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

de R$ 1000,00 (um mil reais) de fiança, depositado na Conta Única, pago 

pelo denunciado a título de fiança, para entidade devidamente cadastrada 

para efeito de recebimento de benefício dessa natureza. O restante 

deverá ser restituído ao acusado, o qual informará os dados bancários 

para a devida restituição, Desde já determino a expedição do alvará 

pertinente para este fim.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674834 Nr: 6762-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON WESLEY DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

juízo de origem, com as homenagens deste juízo.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 636092 Nr: 7187-59.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL DE SOUZA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Intimação dos advogados do acusado Michel, Dra. Thelma Aparecida 

Garcia Guimarães - OAB/MT nº 3.402-B e Dr. Antônio Silveira Guimarães 

Junior - OAB/MT nº 15.694, para que os mesmos regularizem a peça 

processual apresentada (Resposta à Acusação) uma vez que a referida 

peça encontra-se apócrifa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677637 Nr: 9300-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu GILBERTO 

MEDEIROS DA CONCEIÇÃO 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 17.10.2018, às 13h30min. 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, o acusado.

 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.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677637 Nr: 9300-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 9300-78.2018.811.0064 – Cód. 677637

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando a acusada 

GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO como incursa 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 da acusada 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ela poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis - MT, 31 julho de 2.018.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 670639 Nr: 3074-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANGELO FERREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8.083

 Vistos em correição,

Primeiramente, tendo em vista que não houve impugnação, HOMOLOGO o 

cálculo de fl. 432, para que surtam seus efeitos legais.

 No mais, analisando o cálculo homologado acima, verifica-se que o 

apenado atingiu o lapso temporal para progressão de regime, todavia, o 

atestado carcerário de fl. 422 não contem as informações necessárias, 

portanto, SOLICITE-SE novo atestado carcerário do recuperando, devendo 

informar o comportamento e a disciplina como BOM, REGULAR ou RUIM.

 Por celeridade, DESIGNO o dia 04/10/2018, às 09h00min, para análise da 

possibilidade de concessão do benefício da progressão de regime em 

favor da recuperando, realização de audiência admonitória para fixação 

das condições a serem cumpridas, bem como inclusão no programa de 

monitoração eletrônica.

 Requisite-se o recuperando à diretoria da Unidade Prisional, solicitando 

que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e pesquisas quanto 

à eventuais restrições, visando a colocação no regime semiaberto logo 

após a realização do ato designado.

 Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica, antes da audiência, 

ainda naquela unidade.

 Sendo o atestado carcerário imprescindível para a realização do ato 

acima designado, DETERMINO seja realizada a conclusão dos autos 

somente após o aporte.

 Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.
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5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 600212 Nr: 4648-62.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 JULGO IMPROCEDENTE a imputação inserida da inicial acusatória, de 

modo que ABSOLVO BENEDITO MARIO DA SILVA, qualificado nos autos, 

e o faço com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP.Deixo de deliberar acerca 

dos bens apreendidos, visto que sua apreensão se deu no auto de 

representação por ato infracional.Após a coisa julgada, arquive-se o feito 

mediante as formalidades legais.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333304 Nr: 4117-10.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RODRIGUES PEREIRA OU RAFAEL 

RODRIGUES CARNEIRO, EDER PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus RAFAEL 

RODRIGUES CARNEIRO e EDER PEREIRA DOS SANTOS, como incurso nas 

sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.3.1. (...) .Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos 

culpados.Observem-se as demais orientações da Corregedoria de Justiça, 

pertinentes a esta condenação.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 327255 Nr: 5293-58.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ RODRIGUES ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Rafael Panzarini - OAB:10426/MT

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu 

JUAREZ RODRIGUES ANDRADE, como incurso nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06. Por conseguinte, ABSOLVO-O das imputações 

constantes do art. 35, da Lei de Drogas, bem como JULGO EXTINTA sua 

punibilidade quanto ao delito descrito no art. 297 do CP(...) .Após o trânsito 

em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados.Observem-se as demais orientações da Corregedoria de Justiça, 

pertinentes a esta condenação.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 325214 Nr: 3276-49.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré ROSANE SOARES 

DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 

11.343/06.3.1(...) Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados.Observem-se as demais orientações da 

Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta condenação.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674328 Nr: 6326-68.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDO NERY MALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Bonissoni - 

OAB:18717

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. 2.1. Das preliminares da inépcia da 

denúncia, pedido da absolvição sumária e da desclassificação do crime. 

(...) Desta feita, os indícios iniciais de autoria e materialidade necessários 

para persecução da ação penal se fazem presentes, sendo que as 

matérias alegadas pela defesa - sendo elas, inépcia da inicial, absolvição 

sumária e a desclassificação do crime -, como preliminares se confundem 

com o mérito, não sendo suficientes para levar a uma absolvição sumária 

ou extinção de punibilidade. 3. Dispositivo. I – Afasto as preliminares 

arguidas pela defesa (fls. 83/89), pelos motivos acima mencionados. II - 

RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e materialidade. III – 

Considerando que as alegações da defesa não detêm condições de levar 

a absolvição sumária nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal 

ou demonstram ser desnecessária a instrução criminal, designo para o dia 

30 de outubro de 2018, às 14h40min horas (MT), audiência de instrução e 

julgamento. IV – Requisitem-se/intimem-se as testemunhas, o réu e 

restando autorizada a expedição de missivas. 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.: 673464 Nr: 5577-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNIFFER VANESSA SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO GAMA 

FILHO - OAB:13444/MT

 1. Relatório. (...) 2. Do recebimento a denúncia. (...) 3. Do pedido de 

autorização para trabalho e visitas à Mata Grande. (...) 3. Dispositivo. I – 

RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e materialidade. II – 

Designo para o dia 13 de novembro de 2018, às 13:30min, para realização 

de audiência de instrução e julgamento. III – Intime e requisite a ré presa. IV 

– Intimem-se as testemunhas, devendo os militares serem requisitados aos 

seu superiores hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º) V – INDEFIRO o pedido 

de autorização de visitas à seu convivente recluso na Penitenciária Mata 

Grande. VII – Certifique Sr.ª Gestora se a denunciada foi incluída no 

sistema de monitoramento eletrônico, em caso negativo, oficie-se à central 

de monitoramento desta comarca, solicitando disponibilidade de aparelho 

eletrônico (tornozeleira) para colocação na denunciada em questão, nos 

termos da decisão de fl. 36/39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 600185 Nr: 4621-79.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEONARDO VIANA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de ação penal movida em desfavor de JOSÉ LEONARDO VIANA 

CARVALHO pela suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da lei 

11.343/06 c/c art. 12 da lei 10.826/03. Após regular instrução processual, 

fora proferida sentença nos autos condenando o réu à pena de 07 (sete) 

anos de reclusão. Irresignada, a douta defesa interpôs recurso contra a r. 

sentença, qual foi desprovido no e. TJMT, todavia, o STJ acolheu a tese 

defensiva, procedendo anulação da sentença prolatada nos autos em 

razão da ausência do laudo definitivo de análise química da droga 

apreendida.

Diante disso, voltaram os autos conclusos para sentença, entretanto, 

compulsando os autos verifiquei que a mídia referente a audiência de 
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instrução e julgamento efetivada nos autos, fl. 236, encontra-se quebrada. 

Em contato com a secretaria desta 5ª Vara Criminal, fui informado que 

inexiste cópia de segurança de referida mídia nos arquivos da Vara.

 Desse modo,

 Decido:

I – Determino a reabertura da instrução criminal, para tanto, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de janeiro de 2.019, às 

13h:30min.

II - Intime-se o réu e as testemunhas.

III – Dê ciência ao Ministério Público e a nobre defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 678081 Nr: 9701-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO SILVA AMORIM, PAULO HENRIQUE DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Fábio Silva Amorim, pelas 

práticas, em tese, dos dispostos no artigo 33, caput, da lei 11.343/06 (1° 

Fato) e artigo 180, caput, do Código Penal (2° Fato) c/c artigos 61, inciso I 

e 69, ambos do Código Penal e Paulo Henrique de Jesus, pela prática, em 

tese, dos dispostos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 (1° Fato), 

ocorrido em 13 de julho de 2018.

A Lei 11.343/06 deu nova roupagem à instrução processual aos delitos de 

entorpecentes, que devem ser aplicados no caso concreto, aplicando-se 

aos delitos de tráfico o rito especial previsto referida lei.

Dessa forma:

I – Notifiquem-se os acusados para, em 10 dias, apresentar defesa 

escrita, devendo ser questionados se possuem advogado constituído e 

condições de constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o 

Defensor Público atuante nesta vara, devendo ser intimada para 

apresentar defesa, independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV – Ademais, consoante cediço, os aparelhos telefônicos têm sido 

comumente usados para a prática do comércio espúrio de drogas, então 

inequívoco a necessidade de se conhecer os registros contidos nos 

aparelhos celulares apreendidos de posse dos denunciados em questão. 

Razão qual DETERMINO seja oficiada à DD. Autoridade Policial responsável 

pelas investigações, a fim de que encaminhem os aparelhos à POLITEC 

para extração de dados, com posterior envio do respectivo laudo a esse 

juízo. Após a apresentação do laudo, dê-se nova vista ao Ministério 

Público.

V – No mais, oficie-se à Autoridade Policial para que apure os fatos 

narrados na manifestação ministerial no item VIII, fl. 150.

VI - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 624681 Nr: 7148-96.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:MT-17088

 ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR 

o acusado DIONE APARECIDO PEREIRA, devidamente qualificado nos 

autos, pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 129, § 9º do 

Código Penal e, decreto a sua ABSOLVIÇÃO quanto ao delito descrito no 

Artigo 147 do Código Penal, o que faço com fulcro no Artigo 386, IV, do 

Código de Processo Penal(...)ISTO POSTO, CONDENO o acusado DIONE 

APARECIDO PEREIRA, em 04 (quatro) meses de detenção, em relação ao 

delito descrito no Artigo 129, § 9º do Código Penal. Consigno que o regime 

inicial para o cumprimento da pena será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 

3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código 

de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo da Vara de Execuções Penais(...)Ademais, FIXO o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela 

infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, 

além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (...) Ademais, condeno o 

denunciado ao pagamento das custas que devem ser calculadas pela 

Contadoria Judicial.(...) Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao 

Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação 

Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – 

TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (Artigo 393, inciso II, 

do Código de Processo Penal); e 5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a 

ser distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara 

Criminal), procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Após, 

arquivem-se estes autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de Setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644764 Nr: 5744-39.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMÓSTENES MIRANDA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 644764

Vistos etc.

Considerando a manifestação da defesa de fls. 315, bem como o teor da 

certidão de fls. 317, cientifique-se o denunciado acerca da manifestação 

da defesa, bem como que seja novamente indagado ao acusado o desejo 

em recorrer da sentença, devendo o mesmo informar ao Sr. Meirinho 

responsável pelo cumprimento do mandado.

 Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de setembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675435 Nr: 7345-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...)CONCURSO MATERIALPor fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do 

Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser 

somadas as penas dos delitos acima.Portanto, CONDENO o réu DAVID 

APARECIDO DA CONCEIÇÃO, a cumprir a pena privativa de liberdade de 

02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção pelo crime de 

ameaça (Artigo 147 do Código Penal), em regime inicial aberto (Artigo 33, 

caput c/c § 3º, do CP), já observada à regra do Artigo 387, § 2º, do Código 

de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Assim, pelos motivos acima 

expostos, chega-se à PENA DEFINITIVA e total de 21 (vinte e um) anos 04 

(quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, pelo crime de estupro de 

vulnerável, devendo ser cumprida em regime inicial fechado (Artigo 33, § 

2º, “a”, do CP), sob os ditames da Lei nº 8.072/90, (...)

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 679469 Nr: 11036-34.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ROBERTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19987

 Código: 679469

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

de Cleber Roberto Ferreira da Silva, devidamente qualificado nos autos, 

imputando-lhe a(s) prática(s) da(s) conduta(s) típica(s) prevista(s) no(s) 

Artigo(s) 147, 150, caput, 163, § único e 329, caput, todos do Código 

Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, pelos fatos constantes 

na denúncia.

A denúncia foi recebida em 03/09/2018 (fls. 76).

O acusado apresentou a resposta à acusação (fls. 80/117), alegando em 

suma, as condições pessoais favoráveis do acusado, bem como a inépcia 

da denúncia e a ausência do injusto penal, tendo em vista que o acusado 

não praticou os fatos descritos na exordial acusatória.

Alegou ainda que, existem dúvidas acerca da conduta do acusado, razão 

pela qual deve ser aplicado o in dubio pro reo. Por fim, pugnou pela 

absolvição do acusado.

 Aportou aos autos pedido de autorização para que o acusado possa 

comparecer em uma perícia médica, na cidade de Cuiabá (fls. 118/119).

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça opinou pelo não 

acolhimento das alegações arguidas pela defesa, requerendo o 

prosseguimento da ação, com a consequente designação de audiência de 

instrução e julgamento (fls. 123/124).

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifica-se que os demais 

argumentos da defesa não devem prosperar, a uma porque a decisão 

recebeu a denúncia sem qualquer ressalva; a duas porque para a 

propositura da ação penal são suficientes apenas indícios de autoria e da 

existência do crime, pois o Juízo de certeza deve vir quando da sentença.

Igualmente, as demais matérias expostas na defesa são de mérito e sua 

verificação depende de regular instrução probatória, a fim de que, sob o 

manto do contraditório, sejam os fatos elucidados, de sorte que não se 

evidenciam as hipóteses descritas no Artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

 Assim sendo, rejeito as alegações arguidas pela defesa, pois a denúncia 

é apta e suficiente para instaurar a persecução penal.

Outrossim, a denúncia não apresenta qualquer irregularidade e preenche 

os requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Os fatos foram devidamente descritos, o que possibilitou a apresentação 

da resposta à acusação e estão inseridos dentro de um período de tempo 

e de espaço.

 Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria 

por parte do acusado, não sendo atípicos os fatos descritos na denúncia, 

há justa causa para a instauração da ação penal, não havendo que se 

falar em absolvição sumária.

 Dessa forma, designo audiência de instrução para o dia 19/10/2018, às 

14h00min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 do referido Código, bem como, 

se for o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o(a)

(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, 

do Ministério Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do 

querelante e do assistente, requisitando-se, se necessário.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, depreque-se.

Por fim, intime-se o advogado do acusado para que junte aos autos 

comprovante da perícia médica do acusado, a ser realizada na cidade de 

Cuiabá/MT, ante o requerimento de fls. 118/119.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de Setembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668154 Nr: 1026-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Iitacaramby - OAB:OAB/MT 16.989/O

 (...) .ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

145/146 INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de fls. 

102/127 e, consequentemente MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA, vez que permanecem os 

requisitos e fundamentos nos Artigos 312 e 313 do (...) Dessa forma, 

designo audiência de instrução para o dia 15/10/2018, às 14h30min.Nos 

termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 do referido Código, bem como, 

se for o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o(a)

(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes. Procedam-se às notificações do(a)(s) 

acusado(a)(s), de seu defensor, do Ministério Público, ofendido(a)(s), 

testemunha(s) e, se for o caso, do querelante e do assistente, 

requisitando-se, se necessário.Havendo pessoas residentes em outras 

Comarcas ,  dep reque -se .No t i f i quem-se .  Às  p rov idênc ias . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de Setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662393 Nr: 10925-84.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o IP, verifica-se que há prova da existência do(s) delito(s) 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigo 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 

2º, do CPP.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 No mais, processe-se o feito em segredo de justiça, em consonância com 

o Artigo 234-B do Código Penal c/c Artigo 5º, inciso LX e Artigo 93, inciso 
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IX, da Constituição Federal.

Defiro a tramitação prioritária do feito, nos termos do item 7.48.1 e 

seguintes, todos da CNGC, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessárias visando à pronta identificação do processo.

Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644631 Nr: 5639-62.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DA SILVA BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 5639-62.2016.811.0064 – Código 644631

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Samuel da Silva Brandão

Data e horário: quarta-feira, 11 de julho de 2018, 16h57min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro.

 Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo.

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, do Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo, a testemunha e o acusado. Ausente a 

vítima.

 Vistos etc...

Inicialmente, solicite-se informações acerca da carta precatória expedida 

às fls. 45.

 Ademais, com o retorno da missiva e, não havendo mais requerimentos 

pendentes, dou por encerrada a presente instrução processual, nos 

termos do que dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, 

converto os debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 

(cinco) dias às partes.

Saem os presentes devidamente intimados.

Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Defensor Público

Samuel da Silva Brandão

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651320 Nr: 963-37.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FABIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 963-37.2017.811.0064 – Código 651320

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Marcos Fabiano da Silva

Data e horário: quarta-feira, 11 de julho de 2018, 16h23min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro.

 Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo.

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, do Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo. Ausentes a vítima, a testemunha e o 

acusado.

 Vistos etc...

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado 

mudou de endereço sem informar a este Juízo (fls. 93), razão pela qual, o 

processo seguirá sem a sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 

367 do Código de Processo Penal.

Por fim, ante o teor da certidão de fls. 96, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633409 Nr: 5007-70.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 633409

Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após terem sido devidamente 

citado, mudou sem informar novo endereço a este Juízo (fls. 69), razão 

pela qual o processo seguirá sem a sua presença, na forma preconizada 

pelo Artigo 367 do Código de Processo Penal.

Ademais, ante o teor da cota ministerial de fls. 71, designo audiência para 

o dia 26/07/2018, às 17h10min.

Às providências.

Cumpra-se, observando-se o endereço fornecido às fls. 71.

 Rondonópolis, 09 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633409 Nr: 5007-70.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO DE SOUZA ALMEIDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 460 de 601



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 5007-70.2015.811.0064 – Código 633409.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Expedito de Souza Almeida

Data e horário: quarta-feira, 13 de Junho de 2018, 17h09min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro. Ausentes o acusado e 

a vítima.

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. retro, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634182 Nr: 5587-03.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO REGNER DEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 634182

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO a desistência de oitiva da vítima, ante o teor da 

cota ministerial de fls. 171.

Ademais, designo audiência para o dia 24/05/2018, às 14h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644631 Nr: 5639-62.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DA SILVA BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 644631

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 37/38) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 11/07/2018, às 

16h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de julho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651320 Nr: 963-37.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FABIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 651320

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 85/86) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 11/07/2018, às 

15h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de julho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633409 Nr: 5007-70.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 633409

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 63) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 13/06/2018, às 

17h.
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Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de junho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635431 Nr: 6627-20.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILOMAR FRAGA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 635431

Vistos etc.

Primeiramente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente 

citado (fls. 46), mudou de endereço sem informar a este Juízo (fls. 51), 

razão pela qual o processo seguirá sem a sua presença, na forma 

preconizada pelo Artigo 367 do Código de Processo Penal.

Sem prejuízo, considerando o endereço da vítima fornecido às fls. 54, 

designo audiência para o dia 16/05/2018, às 15h.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de junho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628486 Nr: 1162-30.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PAIVA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 628486

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 59/60) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 10/05/2018, às 

17h00min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de junho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634927 Nr: 6143-05.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 634927.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 75/77) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 08/02/2018, às 

14h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636955 Nr: 7882-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JESUS GONÇALVES, NELCILENE 

TORQUATO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 636955.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 84 e fls. 92/93) não foram arguidas preliminares ou 

quaisquer das hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo 

Penal , limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar 

no mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição 

sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 06/02/2018, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 
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respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636083 Nr: 7181-52.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 636083.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 62/63) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 1º/02/2018, às 

16h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636955 Nr: 7882-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JESUS GONÇALVES, NELCILENE 

TORQUATO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Incialmente cumpre destacar, que o indiciado apresentou resposta à 

acusação por intermédio do seu advogado devidamente constituído, 

conforme se observa às fls.retro.

 Assim, ante o teor da manifestação do acusado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, nos termos do que determina o Art.409 do Código de 

Processo Penal.

Após, com a manifestação, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641609 Nr: 3070-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: nº 3070-88.2016.811.0064 – Código 641609.

Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MARTA 

REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA, em face da sentença de fls. 71/71vº.

Assim, verifica-se que o recurso encontra-se encartado às fls. 77/82.

No mais, constata-se que os embargos foram opostos intempestivamente, 

conforme certidão de fl. 85.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

A parte embargante alega que os embargos de declaração são 

tempestivos, conforme razões expostas à fl. 79.

O Código Penal em seu Artigo 382 dispõe: “Qualquer das partes poderá, 

no prazo de 02 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre 

que nela houver obscuridade, ambigüidade, contradição ou omissão”.

 Portanto, em que pese os esforçados argumentos da parte embargante, 

se extrai do sistema Apolo que o advogado Dr. Rick Andrei Vieira OAB/MT 

21.426 teve vista dos autos em 13 de agosto de 2018, ou seja, data que 

tomou conhecimento da referida decisão (fl. 71/71 vº), vindo interpor o 

presente recurso somente em 17 de agosto de 2018, após ter transcorrido 

o prazo assinalado pelo Código de Processo Penal.

 Nesse sentido, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci discorre, 

“verbis”:

 “(...) Por outro lado, é possível que o defensor, por exemplo, consulte os 

autos e tome ciência da sentença, antes mesmo de sair o mandado de 

intimação, tornando valido o inicio do prazo para recorrer de imediato. (...)” 

- Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, página 1205 - grifos nosso.

Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. FLUIÇÃO DO 

PRAZO RECURSAL. NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. 

TERMO INICIAL. DATA DA INEQUÍVOCA CIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexistindo nos autos certidão de intimação do 

advogado constituído da sentença condenatória, considera-se como termo 

inicial a data de sua inequívoca ciência, aplicando-se o preceituado no art. 

798, § 5º , c, do CPP. 2. Recurso Especial conhecido e provido”. Superior 

Tribunal de Justiça - Recurso Especial nº 898.879 - CE (2006/0206324-2)

Outrossim, as medidas protetivas de urgência nº 3070-88.2016.811.0064 

(Código 641609) foram arquivada em 29 de maio de 2018, conforme se 

verifica do relatório de fl. 740.

Posto que, em 09 de novembro de 2017 a ofendida foi intimada para tomar 

ciência da entrevista com a Equipe Multidisciplinar agendada para o dia 

19/03/2017 às 13h00min, na oportunidade, a embargante Marta Regina de 

Oliveira foi cientificada que o não comparecimento ensejaria no 

arquivamento das medidas protetivas, ou seja, tinha total conhecimento do 

arquivamento, não havendo de que se falar em desconhecimento da 

decisão de fl. 71.

Anoto, também, que não há qualquer registro de violência envolvendo as 

partes para que possa justificar a continuidade das medidas protetivas de 

urgência.

 Ademais, verifica-se que inexiste na decisão atacada pela embargante 

qualquer vício, sendo que a parte embargante pretende diretamente a 

rediscussão da matéria e conseguinte modificação do entendimento 

exposto na decisão de fl. 71/71vº, o que não é possível de ocorrer pela 

via escolhida.

ISTO POSTO, não resta alternativa a este Juízo senão REJEITAR os 

embargos de declaração em sua totalidade, mantendo a sentença 

objurgada tal qual foi lançada às fl. 71/71vº.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 31 de agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673826 Nr: 5886-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14.029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciane Oliveira Lourenço 

- OAB:

 Processo nº 5886-72.2018.811.0064 (Código 673826)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS 

ajuizada por ELIANE GARCIA MONTEIRO RAMPAZO em face de 

EVERALDO APARECIDO RAMPAZO, ambos qualificados nos autos.

Com efeito, fora devidamente realizada audiência de conciliação, a qual 

restou infrutífera, ante a impossibilidade das partes pactuarem um acordo 

(fls. 35/36).

Verifica-se, ainda, contestação e impugnação (fls. 42/55 e fls. 59/67).

Portanto, DETERMINO a intimação das partes e seus advogados, para que 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem 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, podendo ser sugeridos pontos controvertidos 

para posterior apreciação pelo Juízo.

Por fim, decorrido o período ora concedido para manifestação, com ou 

sem a juntada dos petitórios pertinentes, o que deverá ser certificado, 

conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

 Rondonópolis, 28 de setembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 676907 Nr: 8671-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGDOF, EDSO, EDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON BATISTA DE 

ALBUQUERQUE - OAB:18.615/MT, SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11.415/MT

 Processo nº 8671-07.2018.811.0064 (Código 676907)

Vistos etc.

DEFIRO na íntegra o parecer do Ministério Público de fl. 45.

Abra-se vista à parte exequente, a fim de requerer o que de direito, 

informando, detalhadamente, sobre o pagamento dos alimentos, isso no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, decorrido o período ora concedido para manifestação, com ou 

sem a juntada do petitório pertinente, o que deverá ser certificado, dê-se 

vista ao Parquet.

 Em seguida, venham-me os autos conclusos para as providências 

cabíveis.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 28 de setembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641237 Nr: 2714-93.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMXP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBCMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:OAB/MT 17.730

 Processo: nº 2714-93.2016.811.0064 – Código 641237.

Vistos etc.

DEFIRO parecer do Ministério Público na integra (fls. 112/114).

Considerando a informação da infante Isadora Pedroso Maggi Scheffer 

afirmando que deseja ficar na companhia de sua avó paterna, nos dias em 

que seu genitor não estiver na cidade de Rondonópolis/MT, DETERMINO 

que seja expedida Carta Precatória com urgência para Comarca de 

Cuiabá/MT, com a finalidade de intimar o exequente Wesley Bruno 

Carvalho Maggi Scheffer para que manifeste sua anuência em relação ao 

desejo da menor em questão.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de setembro de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634869 Nr: 6087-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DA HUNGRIA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 634869

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência da testemunha 

Karolayne Cristina Andrade de Oliveira, ante o teor da cota ministerial de 

fls. 64.

 Sem prejuízo, designo audiência visando à inquirição da testemunha 

Andressa Hungria Andrade dos Santos para o dia 05/02/2019, às 

16h30min.

Por fim, oficie-se à Comarca de Cuiabá/MT, solicitando informações acerca 

do cumprimento da carta precatória expedida às fls. 59/60.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 624165 Nr: 6809-40.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 624165

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 49) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 05/06/2018, às 

14h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 464 de 601



Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se, observando-se as informações constantes de fls. 52/53.

Rondonópolis, 12 de junho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634869 Nr: 6087-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DA HUNGRIA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 634869.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 44) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 03/04/2018, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 895358 Nr: 3646-02.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCINEI DE PAULA FERREIRA, EMERENCIANO 

ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 ISSO POSTO, e por tudo mais que consta do feito em questão, DECIDO:(a) 

ACOLHER integralmente a manifestação do representante do MINISTÉRIO 

PÚBLICO, determinando o arquivamento do feito em relação ao indiciado 

GILCINEI DE PAULA FERREIRA, com as baixas e anotações necessárias, 

ressalvada a possibilidade de desarquivamento, nos termos do art. 18 de 

Código de Processo Penal;Cumpra o item “2”, da cota Ministerial à fl. 49.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755377 Nr: 10516-05.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR NADIR - ME, NELSON JOSÉ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866

 Vistos,

 Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado neste Juízo para apurar a 

prática, em tese, do delito ambiental previsto no artigo 46, Parágrafo único, 

da Lei nº 9.605/98, imputado a NELSON JOSÉ DE OLIVEIRA e outro, 

ocorrido em 17.08.2014.

Compulsando os autos, verifico que até a presente data não houve 

qualquer marco interruptivo do prazo prescricional, recebimento de 

denúncia ou suspensão prescricional, cujo delito tipificado nestes autos 

tem como pena prevista, a detenção de seis meses a um ano, ou multa, 

com prazo de prescrição em abstrato, previsto no inciso V, do art. 109, do 

Código Penal, fixada em quatro anos.

D E C I D O

Denoto que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva virtual do crime 

tratado nestes autos.

Ocorre-se a prescrição virtual quando, no caso de condenação do 

acusado, tal pena aplicada (in concreto) seria alcançada pela prescrição 

da pretensão punitiva retroativa. Em obediência ao princípio e economia 

processual que norteia o Juizado Especial, deve ser evitada a 

procrastinação de decisões, a fim de solucionar imediatamente as lides, 

não fazendo com que a estrutura do judiciário se movimente 

desnecessariamente, pois, se detectado que ocorrerá a prescrição 

retroativa do delito, não há motivo para que se dê continuidade ao feito.

Diante dos fatos acima narrados, medida imperiosa é a decretação da 

prescrição virtual do delito em questão, vez que ocorrido há mais de 

quatro anos.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV combinado com o artigo 

109, V, todos do Código Penal e no artigo 61 do Código de Processo Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato NELSON JOSÉ DE 

OLIVEIRA, relativa aos fatos constantes nestes autos, em razão da 

PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva e, por consequência, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com anotações e 

baixas devidas.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 748919 Nr: 7202-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

MARAVILHA LTDA, ADEMIR GOETTERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV combinado com o 

artigo 109, V, todos do Código Penal e no artigo 61 do Código de Processo 

Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS MARAVILHA LTDA e ADEMIR GOETTERT, 

relativa aos fatos constantes nestes autos, em razão da PRESCRIÇÃO da 

pretensão punitiva e, por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO.Mantenho o valor recolhido através das Guias às fls. 219, 221223 e 

229, depositado na Conta Única do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vinculado a estes autos para futura aplicação em projetos ambientais 

aprovados neste Juízo.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com anotações e baixas devidas. Ressalto que o feito será 

desarquivado em momento oportuno para destinação do referido valor, 

devendo a Secretaria manter registro em livro próprio. P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 868200 Nr: 5965-74.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES 

LTDA, RIO MADEIRAS -ME, SAMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT

 Vistos,

 Acolho o parecer Ministerial à fl. 266, e determino a exclusão da empresa 

indiciada RIO MADEIRA LTDA-ME do polo passivo do presente feito, com 

as baixas e anotações necessárias, vez que a mera condição de 

destinatária do produto florestal apreendido não caracteriza a sua 

participação no crime.

 Proceda-se o arquivamento do presente feito, com as baixa e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 806485 Nr: 16838-07.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR CARDOSO, RODRIGO PINHO 

NOGUEIRA - ME, NICOLAS FERNANDES CARDOSO, LEANDRO RUFINO DE 

ARAUJO, RABELO & RABELO TRANSPORTADORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT, DANILO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:9.866/MT

 Vistos,

Cuida-se de Termo Circunstanciado, que visa apurar a prática, em tese, do 

delito ambiental previsto no artigo 46, Parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, 

imputado a Nicolas Fernandes Cardoso, Itamar Cardoso, Rodrigo Pinho 

Nogueira-ME, Leandro Rufino de Araújo e Rabelo & Rabelo Transportadora 

Ltda Epp.

Em decorrência do cumprimento da condição imposta ao autor do fato 

NICOLAS FERNANDES CARDOSO, e do contido no parecer Ministerial de 

fl. 253, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo celebrado em audiência à fl. 219, e, via de conseqüência, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de NICOLAS FERNANDES CARDOSO, 

inscrito no CPF sob nº 099.264.579-40.

 Mantenho o valor constante extrato às fls. 254/268, depositado na Conta 

Única do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vinculado a estes autos 

para futura aplicação em projetos ambientais aprovados neste Juízo, 

devendo a Secretaria manter registro do referido valor em livro próprio.

Registre-se a transação penal em livro próprio, apenas para os fins 

cominados no art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Defiro o pedido de busca do atual endereço de RODRIGO PINHO 

NOGUEIRA ME, inscrito no CNPJ sob nº 17.948.698/0001-74, com a 

utilização do sistema disponível neste Juízo, qual seja, o Sistema 

BacenJud.

Defiro a exclusão da empresa RABELO & RABELO TRANSPORTADORA 

LTDA do polo passivo do presente procedimento, na forma requerida pelo 

Parquet, com as baixas e anotações necessárias.

Aguarde-se o cumprimento das cartas precatórias expedidas em favor 

dos indiciados Itamar Cardoso e Leandro Rufino de Araújo.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 882739 Nr: 11202-89.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LWM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, 

ALCIDES ANGELO DA SILVA TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:9.866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CORINA FERNANDES PEREIRA 

- OAB:OAB/RO 2074, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 Vistos,

 Cuida-se de denúncia oferecida contra LWM COMERCIO DE MADEIRA 

EIRELI e ALCIDES ANGELO DA SILVA TRANSPORTES-ME, pela prática, em 

tese, do crime ambiental previsto no artigo 46, Parágrafo único, da Lei nº. 

9.605/98, cuja pena é detenção, de seis meses a um ano, e multa. Logo, 

observa-se que o processo deve tramitar pelo rito sumaríssimo, nos 

termos do artigo 394, § 1.º, III, do Código de Processo Penal, com a 

redação dada pela Lei n. 11.719/2008.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 16h00, (art. 394, § 1.º, III, CPP, c/c art. 78 da Lei n. 

9.099/95), quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, 

será ou não recebida a denúncia.

Citem-se e intimem-se as acusadas, para apresentarem defesa, fazendo 

constar do mandado que deverão comparecer à audiência acompanhadas 

de advogado e com suas testemunhas, ou apresentarem requerimento 

para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização (art. 78, § 

1.º, da Lei n. 9.099/95), devendo o (a) Senhor (a) Oficial (a) de Justiça 

indagar às denunciadas acerca da necessidade de nomeação de 

Defensor Público, certificando nos autos.

 Requisitem-se as testemunhas arroladas à fl. 06.

Notifique o representante do Ministério Público, na forma da lei.

 Atenda a cota Ministerial à fl. 116.

 Cumpra, expedindo o necessário.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 239/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora ROSIMEIRY MORAES NUNES, matrícula 

11493, Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Administrativa II, estará 

afastada de suas funções por motivo de férias, no período de 17/09/2018 

a 26/09/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Rosely Suber, Matrícula n. 4114, CPF nº 

475.978.019-04, Técnica Judiciária PTJ, para exercer a Função de 

Gestora Administrativa II, na Central de Administração da Comarca de 

Sinop, no período de 17/09/2018 a 26/09/2018, revogando as disposições 

em contrário.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 01 de outubro de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009463-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORGANIZACAO EDUCACIONAL BARAO DE MAUA (AUTOR(A))

ANDRE HENRIQUE VALLADA ZAMBON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ELIANA SOUSA DE ARAÚJO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo:  1009463-91.2018.8.11.0015.  AUTOR(A) : 

ORGANIZACAO EDUCACIONAL BARAO DE MAUA RÉU: FRANCISCA 

ELIANA SOUSA DE ARAÚJO Vistos etc. Possivelmente o presente feito foi 

distribuído equivocadamente a este juízo, visto que a petição inicial está 

endereçada para a Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 

inclusive os fatos e o endereço das partes também parecem ser de lá. 

Logo, esclareça a parte autora em 15 dias essas incongruências, 

inclusive, emendando a inicial, se for o caso de insistir neste juízo, a 

requerer, no mais, o que entender de direito, em 15 dias, sob risco de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 01 de outubro 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009572-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))
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RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (RÉU)

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009572-08.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE 

SAUDE COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO GERIR, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Vistos etc. De 

ver que o presente feito foi distribuído equivocadamente a este juízo, visto 

que se trata de matéria que é de competência da Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca, inclusive com petição inicial endereçada 

para essa Vara. Isto posto, não sendo competência deste juízo, 

DECLINO-A, a determinar seja o feito redistribuído para lá sem demora, 

feitas as anotações e baixas devidas. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

01 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009618-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO (ADVOGADO(A))

DALTON BENONI MARTINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

Cesar Augusto Martins de Matos (TESTEMUNHA)

VOLMAR SOARES SEIDLER (TESTEMUNHA)

ALUISIO CECILIO FERREIRA DA CUNHA (TESTEMUNHA)

CARLOS BENITO MARTINS SPADONI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009618-94.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DALTON 

BENONI MARTINI REQUERIDO: COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO 

NORTE S A CIAN Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo-se de 

sua cópia como mandado. Atenda-se com urgência a ordem deprecata, 

tendo em conta a proximidade da audiência. Noutra vertente, observada 

inconsistência atinente ao preparo da precatória. A guia de recolhimento 

das custas judiciais provavelmente relativas à carta precatória não está a 

ela vinculada. Assim, contate o setor da conta de depósitos judiciais para 

efetuar a vinculação respectiva, se realmente a guia de recolhimento 

corresponder ao preparo da missiva. Caso contrário, não sendo a guia 

preparatória da carta precatória, conclusos. Intimem-se. Sinop – MT, 01 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 122852 Nr: 2018-20.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON POLITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 310,00 (trezentos e dez 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, 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).

§ 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.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 71914 Nr: 673-58.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ROTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PROVENZI - 

OAB:9984/MT

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome dos 

executados, pugnou a parte exequente pelo bloqueio de veículo mediante 

sistema RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 199682 Nr: 2378-13.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA, VANDERLEI 

WEIGERT, TATIANA MALINSKI, JEAN CARLOS RIGONI, DENIMAR 

MARCELO SIMONATO, VERIDIANA PAGANOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GEBAUER DE NEGREIRO - 

OAB:14.583, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEAN CARLOS RIGONI, Cpf: 

89826981168, Rg: 12056723, brasileiro(a), casado(a), empresário, 

Telefone 66-9985-9379, atualmente em local incerto e não sabido 

DENIMAR MARCELO SIMONATO, Cpf: 96630205120, Rg: 13.014.331, 

brasileiro(a), convivente, empresário, comerciante, Telefone 9985-7751 e 

atualmente em local incerto e não sabido TATIANA MALINSKI, Cpf: 

88547639004, Rg: 6055858771, Filiação: Emilia Kaplan Malinski, 

brasileiro(a), convivente, caixa, Telefone 3531 6044. 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: DOS FATOS – Da data de 13/07/2012, o exequente 

firmou com os executados, contrato de confissão de dívida, no qual ficou 

estipulado que os executados pagariam ao exequente a quantia original de 
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R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), na data de 30 de março de 

2013. Ocorre que passada a data do pagamento, os executados restaram 

inadimplentes. Desde então o exequente vem tentando receber seu crédito 

extrajudicialmente, sem êxito, não restando outra alternativa a não ser 

valer-se da execução forçada para ter o que de direito. O instrumento 

particular devidamente assinado por duas testemunhas é título 

extrajudicial, nos termos do previsto no artigo 656 do Código de Processo 

Civil. O valor do débito devidamente atualizado, com juros e correção 

monetária importa na quantia de R$ 928.351,47 (novecentos e vinte e oito 

mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), 

conforme cálculo em anexo. Assim, REQUER: A) que seja determinada a 

citação dos executados nos endereços preambularmente mencionados 

para, dentro do prazo legal de 03 (três) dias, pagar a importância de R$ 

928.351,47 (novecentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais 

e quarenta e sete centavos), acrescidos de honorários advocatícios, 

custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 652 e 652-A do 

CPC; b) Em caso de não pagamento nem de nomeação de bens à penhora 

por livre iniciativa dos executados, que seja determinado ao ilustre Oficial 

de Justiça para que proceda a penhora e avaliação de bens lavrando-se o 

respectivo termo e, na mesma ocasião, intimando-os de tais atos, nos 

termos do artigo 652, § 1º do CPC; requer desde já a penhora e avaliação 

do imóvel registrado na matrícula 26.752, livro 02, ficha 001, do Cartório de 

registro de Imóveis do Primeiro Ofício de Sinop/MT, denominado lote 27, da 

quadra 32, com área total de 459,00 metros quadrados, onde está 

edificada uma residência de alvenaria, sendo que esse imóvel foi dado em 

garantia pelos executados conforme a segunda página do contrato que 

ora se executa. C) Ainda, caso não seja encontrado bens da executada 

pelo Sr. Oficial de Justiça, a intimação da executada para indicar tantos 

bens quanto bastem para serem objeto de penhora (art. 652, § 3º do CPC), 

d) Por fim, em não sendo encontrados os executados, que seja 

determinado que o ilustre Meirinho proceda ao arresto de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da execução, conforme artigo 653 do CPC. 

Dá-se a causa o valor de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais). 

Sinop/MT, 17 de janeiro de 2014.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 820.000,00 - Valor 

Atualizado: R$ 820.000,00 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Diligencie a Sra. Gestora na busca de endereços, 

através do Sistema de Convênios do TJMT. Após, se a resposta for 

positiva, cumpra-se a decisão de fls. 18/19. Caso a resposta seja 

negativa, cite-se, por edital, os executados JEAN CARLOS RIGONI, 

DENIMAR MARCELO SIMONATO e TATIANA MALINSKI, com prazo de 30 

(trinta dias), nos termos da decisão de fls. 18/19. Decorrido o prazo de 

resposta e não havendo apresentação de contestação, fica desde já 

nomeado como curador especial (art. 72, II, do CPC), o Defensor Público 

desta Comarca, que deverá obter vista dos autos para se manifestar, no 

prazo legal. Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para que 

manifeste-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.

 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, Geni Rauber Pires, 

digitei.

Sinop, 27 de setembro de 2018

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 158349 Nr: 5534-14.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOP COMÉRCIO E CAMINHÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA MATOS LTDA. EPP, 

LEILA DE MATOS, MARCOS AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883 - 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS AUGUSTO DA SILVA, Cpf: 

78589940187, Rg: 566606, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, 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: DOS FATOS – O exequente em data de 30 de setembro 

de 2010, firmou contrato de compra e venda com os Executados, 

conforme cópia em anexo referente a venda de 02 (dois) veículos (uma 

HILUX SW4 e um FIAT UNO) conforme cópias dos documentos em anexo. 

No referido contrato ficou pactuado entre as partes o valor de R$ 

130.000,00 *(cento e trinta mil reais), pelos dois veículos, bem como, tal 

valor foi dividido em 13 (treze) parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

cada, representadas por 13(treze) cheques pré-datados, conforme se 

pode observar no parágrafo primeiro do cláusula primeira do contrato, e 

cópia dos cheques em anexo devolvidos sem provisão de fundos. Ocorre, 

Exa., que até o presente momento não foi compensado nenhum dos 

cheques, em virtude de todos terem voltado pelo mesmo motivo 12 (sem 

provisão de fundos) ou seja, até o presente momento os Executados 

encontram-se inadimplentes, por não cumprirem com suas obrigações 

contratuais. De imediato, verifica-se a total má-fé dos Executados junto ao 

Exequente, vez que, adquiriram 02 veículos, e nem sequer parte da dívida 

foi paga, ou seja, nenhum cheque foi quitado. Diante de tal situação, o 

Exequente por diversas vezes procurou os Executados para receber o 

seu crédito, ora pactuado no contrato, mas, em nenhuma das vezes 

logrou êxito, porém, não obteve sucesso, não restando-lhe outra 

alternativa senão socorrer-se pela via judicial. Cumpre salientar, que a 

Executada (Comércio Agrícola Matos Ltda – EPP), não mais se encontra 

em funcionamento, e ainda os demais executados (Leila de Matos e 

Marcos Augusto da Silva), já mudaram de endereço por diversas vezes, 

tudo isso, visando se esquivar de suas obrigações, tendo em vista, que 

houve grande dificuldade para a localização do endereço acima 

mencionado. Vale frisar ainda, que os veículos objetos do contrato de 

compra e venda, já foram vendidos/repassados, para terceiros, conforme 

pode notar no extrato de veículo em anexo. Por consequência vem o 

Exequente postular o pagamento da dívida no valor de R$ 130.000,00 

(cento e trinta mil reais), no prazo de três dias, sob pena das cominações 

legais. (...) DO PEDIDO: Diante do exposto, requer: 1 – a procedência da 

ação em todos os seus termos; 2 – a citação dos Executados, para que 

dentro de 03 (três) dias efetuem o pagamento do débito de R$ 130.000,00 

(cento e trinta mil reais), mais o acrescido de juros moratórios e correção 

monetária, mais custas e honorários advocatícios arbitrados no importe de 

20%, ou no mesmo prazo ofereça bens a penhora, sob pena de, assim 

não o fazendo, serem penhorados e arrestados tantos bens quanto 

bastem para a satisfação do crédito exequendo, a teor do que determina o 

§ 1º, do artigo 652 e 653, ambos do CPC; 3 – Requer sejam os Executados 

citados para querendo apresentarem embargos no prazo legal, ou no 

mesmo prazo, requeira o pagamento conforme artigo 745-A, do CPC; 4 – 

Caso os executados possuam bens passíveis de penhora e não os 

indique, após intimado pelo Juízo, no prazo legal, seja aplicado ao mesmo 

multa de 20% sobre o valor do débito, nos termos do art. 601, do CPC; 5 – 

os benefícios do artigo 172 § 2º, do CPC; 6 – provar o alegado por todas 

as provas em direito admitidas, principalmente pelos depoimentos pessoais 

dos executados, sob pena de revelia e confissão, provas documentais, 

provas testemunhais, que serão arroladas oportunamente, e provas 

periciais, reservando ainda a faculdade de usar os demais recursos 

probatórios admitidos em Lei. Dá-se à causa o valor de R$ 130.000,00 

(cento e trinta mil reais). Sinop-09 de julho de 2011.

 - Custas Processuais: R$ 2.650,00 - Valor Total: R$ 145.650,00 - Valor 

Atualizado: R$ 130.000,00 - Valor Honorários: R$ 13.000,00

Despacho/Decisão: Cite-se, por edital, os executados COMERCIAL 

AGRÍCOLA MATOS LTDA – EPP, LEILA DE MATOS e MARCOS AUGUSTO 

DA SILVA, com prazo de 30 (trinta dias), nos termos da decisão de fls. 

56/57.Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal.Apresentada a defesa, intime-se 

a parte autora para que manifeste-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) 
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dias. Intime-se.

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, Geni Rauber Pires, 

digitei.

Sinop, 26 de setembro de 2018

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 262601 Nr: 5185-35.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE APARECIDA SCHMITZ PERATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATTEW MERRIL, CARLOS NATANIEL 

WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - OAB:OAB MT 16.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a advogada da exequente para, querendo, manifestar no prazo 

legal, acerca da certidão de decurso de prazo às fls.232.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 103066 Nr: 10073-28.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGARBI & SGARBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA TOCHETTO - 

OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 Vistos etc. Cumprimento de sentença em que, depois de penhorado 

imóvel, houve avaliação pelo oficial de justiça por R$ 55.000,00 (p. 248). 

Rejeitou-a a parte exequente, atribuindo valor de R$ 18.000,00 ao mesmo 

bem de raiz. Instado, o senhor oficial de justiça reviu sua avaliação, 

atribuindo ao bem o valor de R$ 37.000,00. Vide segundo laudo de p. 

261/263, sobre o qual nada disse a parte executada (certidão de p. 298), 

senão a exequente, mais uma vez dele discordando, a requerer que seja 

ao imóvel atribuído o valor por ela sugerido de R$ 20.000,00, conforme 

estreita petição de p. 297, quando apontou que a dívida atualizada 

somaria, sem demonstrar, a quantia de R$ 49.341,69. Relatados e 

examinados. Decido. [...] O prazo para conclusão da perícia e 

apresentação do laudo pericial de avaliação será de 10 dias, cujo início 

dos trabalhos será em 05 dias da intimação do senhor perito após a 

cobertura pela parte executada dos honorários acima mencionados, que 

deverão ser depositados na conta “depósitos Judiciais” do Poder 

Judiciário de Mato Grosso, vinculados ao processo e favoráveis ao 

expert. O senhor perito, se preferir e requerer oportunamente, poderá ser 

adiantado, mediante alvará, a metade da verba honorária a ser proposta, 

discutida ou não pelas partes e definida pelo juízo. A outra metade será 

liberada depois de colacionado aos autos o sobredito laudo e prestados 

eventuais esclarecimentos. Após, agregado o laudo de avaliação, 

intimem-se as partes para se pronunciarem em 05 dias. Por outro lado, a 

parte exequente, em vez de só falar, deve apresentar em 05 dias 

demonstrativo analítico atualizado do seu crédito, a teor dos arts. 771, 

caput, e 798, inciso, letra “b”, do CPC. Sobre referidos cálculos, diga a 

parte executada no mesmo lapso temporal. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 73421 Nr: 1949-27.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MOREIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULARROZ INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO M. PATRUNI - 

OAB:4.360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE SOUZA 

MARTINELLI - OAB:9.936-B/MT

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença aviado com o fito de receber honorários 

advocatícios sucumbenciais.

 Em p. 141/142 foi informada a falência da empresa executada.

Entre ato e outro, a parte requerente postulou a expedição de certidão de 

crédito em seu nome, com a observação de se tratar de honorários 

advocatícios, para que ele consiga receber no juízo falimentar.

 É o sucinto relato.

Decido.

Em casos de falência os atos de constrição são resolvidos junto ao juízo 

falimentar, a teor dos arts. 6.° e 76 da Lei n.° 11.101/2005.

Após a decretação da falência, o credor deverá habilitar seu crédito no 

Juízo Falimentar, a fim de reunir-se também, principalmente, os demais 

credores, privilegiados e quirografários, para receberem seus créditos da 

massa na proporção dos rateios devidos.

 No caso de haver pluralidades de execuções não seria admissível permitir 

o prosseguimento de uma execução em detrimento das demais. Não seria 

possível a realização de constrição judicial sobre os bens arrecadados, 

até porque os valores apurados pelo administrador judicial deverão ser 

rateados entre todos os credores, não podendo apenas um ser 

beneficiado isoladamente.

 Assim, tem-se que a competência da Justiça Comum, em se tratando de 

execução de massa falida, limita-se à definição do crédito devido. Após tal 

acertamento, deve a execução prosseguir no Juízo Universal da falência, 

mediante a certidão pretendida.

Isto posto, expeça-se a competente certidão de crédito em favor do 

patrono da parte autora, com a observação de se tratar de honorários 

advocatícios sucumbências, que, verba de cunho salarial, goza de 

privilégio.

Após, nada mais sendo requerido em 05 dias, arquive-se o feito, com as 

baixas e anotações devidas.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 269884 Nr: 9693-24.2016.811.0015

 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: ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:13516 

- B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT - 8506-

 Vistos etc.

Sobre o risco de julgamento da causa sem resolução de mérito, por seu 

abandono, ante a certidão de p. 129, com base na Súmula n.º 240 do STJ 

e art. 485, inciso III, § 1.º, do CPC, intime-se a parte requerida a se 

manifestar em 05 dias, cuja discordância deverá ser expressa.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 198271 Nr: 1209-88.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. MARA LAURENTINO - ME - (MULTI VIDROS), 

SANDRA MARA LAURENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342, MAIZA EMANUELY DALAZEN PEREIRA - 
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OAB:OAB/MT 15.342

 Isto posto, equacionado o litígio de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, mediante decisão interlocutória, 

suspendendo o processo até a integral liquidação da avença.Decorrido o 

prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, pronuncie-se a parte 

exequente em 05 dias, independentemente de nova intimação, desde logo 

cientificada de que sua inércia será interpretada como quitação total da 

quantia acordada e consequentemente extinção do processo, nos termos 

dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC.Defiro, no mais, a juntada de 

substabelecimento de p. 174. Anote-se para fins das intimações de estilo, 

respeitando-se as intimações requerida, ressalvado apenas que serão 

tidas como válidas mesmo que em nome de apenas um dos patronos 

indicados.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 99797 Nr: 6794-34.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARTOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUÍLIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.Destarte, sem óbice, 

por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos (p. 23), 

defiro o pedido de gratuidade da justiça.Nada impede, contudo, pelo 

contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte 

requerente.Condeno as partes a pagarem, pro rata, as custas e as 

despesas processuais, assumindo cada qual os honorários do seu 

patrono, nos termos do art. 90, § 2º, do CPC, uma vez que o acordo de p. 

99/100 nada abordou a respeito, ficando a metade da parte exequente 

suspensa por cinco anos, quando prescreverá, se até lá não restar 

superada sua hipossuficiência econômico-financeira. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 222100 Nr: 911-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA ANNETA LEDUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Por conseguinte, quitada integralmente a obrigação, impositiva a extinção 

da execução, pois exaurido o seu mérito. Desse modo, nos termos dos 

arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, julgo e declaro 

extinta a execução em pauta.Nada mencionado no acordo pelas partes 

quanto às custas e as despesas processuais. Portanto, condeno-as a 

pagá-las, pro rata (art. 90, § 2º, do CPC), ficando a metade da parte autora 

suspensa por cinco anos, quando prescreverá, se até lá não ficar 

demonstrado ter superado a hipossuficiência econômico-financeira 

reconhecida.Cada parte arcará com os honorários advocatícios do seu 

patrono, conforme disposição do acordo.Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC.Renunciado expressamente o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 122117 Nr: 1277-77.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSSANI - ESPÓLIO, MAURA LOPES DA 

SILVA ROSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUTERO DE PAIVA PEREIRA - 

OAB:PR 11929, PAULO DE TARSO R. DE CASTRO - OAB:OAB/ PR 

22.319, WAGNER PEREIRA BORNELLI - OAB:16731/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, JOÃO 

BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847/MT, NAGIB KRUGER - 

OAB:4419/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, WILLIAM 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Vistos etc.

Em determinação de p. 1.137/1.144 ficou estabelecido que R$ 804.268,50, 

acrescidos dos rendimentos da conta única no período desde o depósito e 

até o levantamento, deveriam ter sido repassados à parte exequente. E o 

que remanescesse deve ser devolvido ao banco executado.

 Consoante denotado do alvará de p. 1.256, foram liberados os exatos R$ 

804.268,50 sem que tivessem sofrido as atualizações e rendimentos da 

conta única.

 O que, considerando o expressivo valor bloqueado, providências urgem, 

de modo a não agravar a situação das partes, dando a cada um o que é 

seu: Suum Cuique Tribuere.

Uma vez que o bloqueio judicial ocorreu 19/04/2013, determino:

1. Seja agilizado pela Conta Depósitos Judiciais, no máximo em 05 dias, a 

evolução do valor de R$ 804.268,50, desde que houve a 

transferência/vinculação para a referida conta, decorrente de bloqueio 

judicial, até o dia em que houve o pagamento à parte exequente, ou seja, 

10 de julho de 2017 (p. 1.256).

 2. Seja liberada a diferença entre o sacado/pago e aquilo que seria 

devido, com os rendimentos ordinários Conta Depósitos Judiciais, sobre o 

referido valor, em favor da parte exequente, por meio de alvará, na forma 

postulada à p.1.249/1.250.

3. Depois, o total do crédito sobejado, seja levantado incontinenti, mediante 

alvará, em favor do banco executado, sem mais delongas, conforme 

pugnado à p. 1.258.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011710-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

NILCE DA SILVA CAMIANSKI (EMBARGANTE)

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EMBARGANTE)

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011710-79.2017.8.11.0015. EMBARGANTE: SERGIO DA 

SILVA CAMIANSKI, NILCE DA SILVA CAMIANSKI, ESTRUTURAS 

METALICAS CAMIANSKI LTDA EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos etc. Embargos à execução aviados por Estruturas 

Metálicas Camianski Ltda – EPP., Sérgio da Silva Camianski e Nilce da Silva 

Camianski em face de Banco Bradesco, todos qualificados, com pedido de 

e f e i t o  s u s p e n s i v o  d a  e x e c u ç ã o  ( p r o c e s s o  n . º 

1004732-86.2017.811.0015). Relatou excesso de execução em razão da 

ilegalidade da cobrança de capitalização diária de juros e tarifa de 

abertura de crédito, a justificar a necessidade de efeito suspensivo, de 

maneira a evitar prejuízos ao cumprimento do seu plano de recuperação 

judicial, com a parte embargada, abusando de direito, podendo 

“pressionar” os sócios e a recuperanda para receber seu crédito, a 

prejudicar todos os demais credores habilitados na ação de recuperação 

judicial. Alegou, ainda, que em atenção aos princípios da preservação da 

empresa, soerguimento, fundação social e fomento econômico, todos com 

amparo constitucional e legal, é impositiva a atribuição de efeito 

suspensivo aos embargos. Por fim, pugnou pela concessão da justiça 

gratuita, em razão da insuficiência de recursos para pagar as custas do 
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processo. Na hipótese de não ser admitida a justiça gratuita, que lhe seja 

concedido o parcelamento delas. É o relatório. Decido. Do parcelamento 

das custas processuais Pugnou a parte embargante o parcelamento das 

custas processuais, pois não possui condições financeiras de provê-las, 

pela sua hipossuficiência momentânea, acaso não lhe seja deferido a 

benesse. Realmente demonstrado que a embargada encontra-se em 

recuperação judicial, situação de dificuldade, sendo que o princípio da 

preservação da empresa autoriza nessa circunstância, apesar do volume 

de capital envolvido, a parcelar as custas, sim, conforme a pretensão. A 

propósito: “JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. 

PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Art. 1º da Lei nº 7.115/1983 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950: presunção de 

veracidade da declaração de pobreza apresentada pelo postulante do 

benefício possui natureza juris tantum. 2. O magistrado pode indeferir a 

concessão do benefício se os fatos relatados ou os documentos 

acostados aos autos indicarem dissonância entre a declaração de 

pobreza apresentada e a disponibilidade financeira do postulante. Caso 

concreto em que é afastada a presunção de pobreza. 3. Indeferimento da 

justiça gratuita mantida. 4. Hipótese de parcelamento das custas, tendo em 

vista impossibilidade momentânea do agravante de custeá-las de uma só 

vez, nos termos do art. 98º, § 6º, do CPC/2015. 4. Recurso parcialmente 

provido.” (AI 21037278220168260000 SP. 9ª Câmara de Direito Privado. 

Data de Julgamento: 08/11/2016. Relator: Alexandre Lazzarini. Data de 

Publicação: 08/11/2016). Parcelamento, e não concessão da justiça 

gratuita, que a parte embargante não faz jus. É empresa de destaque no 

cenário de construção civil no Município de Sinop e região, dela fazendo 

parte seus sócios, a constitui sociedade limitada. O fato de estar em 

recuperação judicial, mesmo que indique situação momentânea de 

dificuldades, não é causa por si para autorizar a benesse. Calha frisar 

que a empresa embargante e seus sócios, segundo alegado, tiveram 

deferida a recuperação judicial, a demonstrar sua viabilidade. Têm 

patrimônio expressivo e sinalizada atividade considerável de trabalho. 

Advogados constituídos de considerável prestígio que alguém 

hipossuficiente financeiramente dificilmente teria condições de contratar. 

Dificuldades financeiras momentâneas que autorizam o parcelamento das 

custas judiciais e não a gratuidade da justiça. Assim, o parcelamento das 

custas processuais deve prevalecer. Do efeito suspensivo da execução 

Admitidos por enquanto os embargos à execução para discussão, nos 

seus regulares efeitos, posto que não se apresentam intempestivos e nem 

entrevisto de chofre os requisitos do art. 300 do CPC, conquanto tenha 

indicado como caução o próprio bem alienado fiduciariamente, que deve 

ser buscado à excussão. Preconizado pelo art. 919 do CPC que os 

embargos à execução somente terão efeito suspensivo em casos 

excepcionais, quando presentes os requisitos estabelecidos em seu § 1.º. 

In verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo. § 1.º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”. Em que pese 

tenha a parte embargante indicado bem para garantir a execução, o qual 

não foi penhorado em razão da inércia da parte exequente em se 

manifestar a respeito, não sabendo se suficiente e capaz de servir 

também como caução, a dificultar o preenchimento dos requisitos 

autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo da ação de 

execução. Não só por esta circunstância, mas também por não vislumbrar 

com a mínima segurança a razoável probabilidade de êxito da pretensão, 

embora não se descura perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo na gama de circunstâncias onerosas que a execução tende a 

ostentar sobre a parte executada, ainda mais quando esta se encontra em 

recuperação judicial. Denotado, ainda, da ação executiva n.º 

1004732-86.2017.8.11.0015 que o juízo não se encontra seguro, bem 

como lá foi oferecido o mesmo bem, sem manifestação de aceite dele pela 

parte exequente. Não vislumbrados também os requisitos previstos no art. 

300 do CPC para o deferimento do efeito suspensivo pretendido. A 

propósito, seguem arestos ora compilados com destaques: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1.º, CPC/15. 

AUSÊNCIA DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de embargos à 

execução fiscal, é imprescindível, para a atribuição do efeito suspensivo, 

o preenchimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação 

pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Hipótese em 

que não restaram preenchidos os requisitos para o desiderato almejado, 

considerando não ter se vislumbrado a segurança do juízo. Precedentes 

jurisprudenciais. Inteligência do REsp 1272827/PE, submetido à sistemática 

dos recursos repetitivos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 70077033777 RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Data de Julgamento: 04/07/2018, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2018); “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA 

DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - 

REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. Nos 

termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Observada a 

ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor”. (TJ-MG - AI: 10024170040653001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/0017, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017). A 

parte embargante alegou excesso de execução. Entretanto não 

apresentou planilha com os cálculos que entende devido, a teor do art. 

917, inciso III, §§ 2º e 3º, do CPC. Tudo genérico, sem prova suficiente do 

alegado, a impossibilitar o reconhecimento da probabilidade de êxito do 

direito alegado. Os outros fundamentos que apresenta são embasamentos 

normais do que acontece numa situação em que alguém está em penúria. 

Mas estar em dificuldade, penúria, não significa que tenha a probabilidade 

de sagar-se vencedor nos seus embargos. A parte embargante deve 

trazer elementos suficientes, que convença o juízo de que o seu direito 

está patenteado. Sem o que o efeito suspensivo não se consubstancia. 

No mais, o excesso de execução levantado, será somente perceptível 

quando da instrução processual, dos esclarecimentos necessários, no 

mínimo depois de oportunizado o contraditório. Por enquanto não 

vislumbrado elementos suficientes para a concessão do efeito 

suspensivo. Mesmo porque, conforme já anotado, a parte embargante não 

foi capaz de demonstrar nem o excesso de execução aduzido. Allegare 

nihil et allegatum non probare paria sunt (nada alegar e não comprovar o 

alegado se equivalem). Logo, deve ser indeferido o pedido de atribuição 

de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, caput, do 

CPC, uma vez que não é o caso de se aplicar o disposto em seu § 1.º, 

ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC e de garantia, 

na execução, por penhora, depósito ou caução suficientes e idôneos. Por 

fim, não vislumbrada relação de consumo. Entendimento prevalente do 

Superior Tribunal de Justiça preconiza inexistir relação de consumo no 

contrato de mútuo bancário celebrado por pessoa jurídica, sendo 

inaplicáveis as regras e princípios contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Empréstimo contraído com o objetivo de fomentar a atividade 

desenvolvida pela empresa embargante, que não é micro empresa nem 

empresa individual. Conforme já ressaltado, é uma empresa de destaque 

no cenário empresarial sinopense, constituída sob a forma de sociedade 

limitada, que contraiu mútuo bancário instrumentalizado por uma Cédula de 

Crédito Bancário, com evidente indicativo de incrementar sua atividade 

empresarial. Hipossuficiência e vulnerabilidade não observadas. Premissa 

equivocada de que a relação entre as partes é de consumo. A propósito, 

vide o seguinte aresto, destacado em negrito: “APELAÇÃO CÍVEL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 

EMBARGANTE AVALISTA. BENEFICÍO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA. MÚTUO 

BANCÁRIO PARA FOMENTO DE EMPRESA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. 

PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE 1. Se a garantia pessoal dada 

em cédula de crédito bancário coobriga o garante fica configurado o aval 

e não a fiança. Configurado o aval, inexiste o benefício de ordem. 2. 

Quando o empréstimo não tem a finalidade de financiar o consumo, mas de 

fomentar a atividade econômica, não se aplica o CDC. 3. Há expressa 

capitalização de juros quando o contrato contempla taxa anual que supera 

o duodécuplo da taxa mensal. 4. Negou-se provimento ao apelo”. (TJ-DF; 

APC 2016.01.1.009699-9; Ac. 109.7970; Quarta Turma Cível; Rel. Des. 

Sérgio Rocha; Julg. 16/05/2018; DJDFTE 29/05/2018). Portanto, 

inaplicáveis as regras consumeristas. Consequentemente não há que falar 

em inversão do ônus probatório. Isto posto, hei por bem: a) indeferir o 

pedido de efeito suspensivo da execução, processo n.º 

1004732-86.2017.8.11.0015, que deverá prosseguir regularmente; b) 

ouça-se a parte embargada em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, 
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inciso I, do CPC; c) indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, 

recusando a aplicabilidade dos princípios e regras do CDC ao caso em 

tela. d) indeferir o pedido de justiça gratuita. Entretanto, autorizo-lhe a 

parcelar as custas processuais na forma pretendida, cujo pagamento 

deverá ser realizado em 06 parcelas mensais e sucessivas, devendo a 1.ª 

(primeira) ser paga até o dia 05 de outubro de 2018 e as demais no mesmo 

dia dos meses subsequentes, sob pena de cancelamento da distribuição e 

indeferimento da inicial. e) determinar sejam associados no PJe, 

“apensados”, os presentes embargos na ação de execução n.º 

1004732-86.2017.8.11.0015. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de 

setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010263-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIS DAGHETTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO DE CAMPOS SCHMITT (EXECUTADO)

ALBINO DE CAMPOS SCHMITT & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

KASSIO ROBERTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010263-56.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: GILMAR LUIS 

DAGHETTI EXECUTADO: ALBINO DE CAMPOS SCHMITT, ALBINO DE 

CAMPOS SCHMITT & CIA LTDA - EPP Vistos etc. Ação de execução, tendo 

como parte exequente Gilmar Luis Daghetti e como parte executada Albino 

de Campos Schmitt e Albino de Campos Schmitt e Cia Ltda., todos 

qualificados. As partes noticiaram que se compuseram, conforme Id. 

13200137, a postular a homologação do presente acordo e a suspensão 

do processo até o integral cumprimento do pactuado. É o relatório. Decido. 

As partes entabularam acordo, sendo elas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado, e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para sua homologação. Assim, tratando-se de 

direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 

do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Isto posto, equacionado o litígio de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, mediante decisão 

interlocutória, suspendendo o processo até a integral liquidação da 

avença. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, 

pronuncie-se a parte exequente em 05 dias, desde logo cientificada de 

que sua inércia será interpretada como quitação total da quantia acordada 

e consequentemente extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso 

II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 01 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008609-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR CAPPELLARI (AUTOR(A))

JULIANA FELTRIM SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA FRANCISCA DE MELO (RÉU)

NELSON BARRIONUEVO ARCHILA (RÉU)

SAULO DA FREIRIA (RÉU)

ITALO DOS SANTOS (RÉU)

CLAUDINO DOS SANTOS XAVIER (RÉU)

LAERCIO FRANCISCO (RÉU)

JACOB FRANCISCO NETO (RÉU)

Ana Francisca Pinto (RÉU)

LUIZ TIMOTEO PINTO (RÉU)

IVONETE FRANCISCO XAVIER (RÉU)

ADEMIR RIBEIRO SILVA (RÉU)

Noêmia Nunes Pinto Francisco (RÉU)

CARMEN APARECIDA CARVALHO FRANCISCO (RÉU)

JOVES ANICER FRANCISCO (RÉU)

Antônio Francisco (RÉU)

CLOVIS DE SOUZA (RÉU)

TAIS FRANCISCO SILVA (RÉU)

Luzia Neide Francisco da Freiria (RÉU)

CLOVIS FRANCISCO (RÉU)

VILMA FRANCISCO DE SOUZA (RÉU)

Maria Madalena Francisco Barrionuevo (RÉU)

CLAUDIA DO NASCIMENTO FRANCISCO (RÉU)

MARILENE CARRARO FRANCISCO (RÉU)

Aparecida Francisco dos Santos (RÉU)

PAULO ROBERTO MELO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008609-97.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ADELAR 

CAPPELLARI RÉU: ITALO DOS SANTOS, JOVES ANICER FRANCISCO, 

MARILENE CARRARO FRANCISCO, ANTÔNIO FRANCISCO, APARECIDA 

FRANCISCO DOS SANTOS, NOÊMIA NUNES PINTO FRANCISCO, LUZIA 

NEIDE FRANCISCO DA FREIRIA, SAULO DA FREIRIA, ANA FRANCISCA 

PINTO, LUIZ TIMOTEO PINTO, MARIA MADALENA FRANCISCO 

BARRIONUEVO, NELSON BARRIONUEVO ARCHILA, JACOB FRANCISCO 

NETO, CARMEN APARECIDA CARVALHO FRANCISCO, CLOVIS 

FRANCISCO, CLAUDIA DO NASCIMENTO FRANCISCO, CLAUDINO DOS 

SANTOS XAVIER, IVONETE FRANCISCO XAVIER, CLOVIS DE SOUZA, 

VILMA FRANCISCO DE SOUZA, PAULO ROBERTO MELO, IRACEMA 

FRANCISCA DE MELO, LAERCIO FRANCISCO, ADEMIR RIBEIRO SILVA, 

TAIS FRANCISCO SILVA Vistos etc. Ação de obrigação de fazer, c/c 

preceito cominatório e pedido de tutela de urgência em caráter 

antecedente, aviada por Adelar Capellari em face de Aparecida Francisco 

dos Santos e Outros, todos qualificados. Alegou, em síntese, ter adquirido, 

em 2011, de Balduíno Pan, um imóvel rural de 2.000 hectares, com área 

aberta de 785 hectares, a manter posse mansa e pacífica, nele realizando 

investimentos de caráter produtivo, além de benfeitorias. Afirmou que, 

como forma de regularizar a situação do imóvel, descobriu se tratar de 

imóvel matriculado sob o nº 1.002, no CRI de Cuiabá-MT, cuja propriedade 

estava em nome de Jacomo Francisco, com área de 479,00 hectares. 

Aduziu ter identificado posteriormente que o proprietário da referida área 

era Arthur Watson Silveira, que em ato criminoso falsificou procuração e 

demais documentos, sendo transferida e aberta nova matrícula, sob o nº 

29.755, do CRI de Sinop-MT. Asseverou ter procurado os herdeiros de 

Jacomo Francisco e, com esses, ter negociado a documentação de 

domínio do imóvel de 479 hectares pela quantia de R$ 300.000,00, a 

consignar que os vendedores assumiriam a obrigação de promover ação 

anulatória do registro indevido, realizado por Arthur Watson Silveira. O que 

foi feito. Afirmou que, mesmo com o contrato quitado, os requeridos estão 

se esquivando de firmar a escritura pública de compra e venda, o que vem 

lhe causando diversos prejuízos, a impedi-lo de plantar na referida área, 

em razão de negativa de crédito para aquisição de insumos necessários à 

manutenção de sua atividade econômica, inclusive relacionada a questões 

de natureza ambiental, com prazo final para dezembro/2018. Postulou 

tutela de urgência em caráter antecedente para determinar aos requeridos 

a providenciarem o necessário para a lavratura da escritura pública de 

compra e venda e, subsidiariamente, seja anotada na matrícula do referido 

imóvel a existência da ação. É a síntese. Decido o pleito de tutela de 

urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível 

desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a 

disciplina do art. 300, caput, do CPC: “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”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 472 de 601



distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. O contrato de compromisso de compra e 

venda firmado pelo autor com os requeridos não estipula prazo específico 

para estes cumprirem a obrigação de fazer. Porém seria depois de 

transitar em julgado a ação anulatória e a ocorrência do pagamento 

convencionado. Duas condicionantes que já se materializaram, não 

havendo por este prisma razão para recalcitrarem. O autor já está na 

posse da área, com o exercício de todos os atributos inerentes à 

propriedade, exceto aqueles relacionados com a gravação e a disposição 

do domínio, a depender da escrituração pretendida para a sua 

transmissão mediante o registro, que é a pretensão buscada na matéria de 

fundo, ansiada liminarmente. Apesar da prova de que as duas condições 

supra estão atendidas, a providência liminar em tutela de urgência 

revela-se temerária, na medida em que há nítida possibilidade de 

irreversibilidade do provimento jurisdicional adiantado, que possui vedação 

expressa no § 3º do art. 300 do CPC. O autor pode, inclusive, se não 

existir um obstáculo, retransmitir a propriedade sem que tenha formatado o 

direito definitivamente com a sentença de mérito, após a formação do 

contraditório, garantida a amplitude de defesa. De todo modo, a prevenção 

contra terceiros, inclusive garantindo publicidade, em virtude dos 

elementos por ele apresentados e da possibilidade de reversão a qualquer 

momento, é possível, sim, deferir o pedido subsidiário, no sentido de 

averbar a existência desta ação à margem da matrícula do referido imóvel, 

originalmente matrícula nº 1.002, que gerou no RI desta Comarca a 

matrícula nº 69.259, onde a averbação deverá ocorrer, de modo a 

prevenir contra terceiros e resguardar os seus direitos também. Diante 

dos documentos apresentados, verificada a ausência de provas 

razoáveis a confirmar a sua tese, de que a resistência dos requeridos em 

fornecer a escritura pública não tenha algum lastro razoável. Nenhum 

dado foi apresentado nesse rumo, mesmo que articulado na inicial, a 

justificar a recusa deles em fornecer tal documento. Neste aspecto, tirante 

a nuance citada, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

também não aflorou satisfatoriamente. Conjuntura normal, sem 

excepcionalidade, que recomende a tutela de urgência cobiçada. Aliás, as 

questões de urgência por ele levantadas podem até ser convincentes, 

mas são fatores cotidianos da relação negocial mal enjambrada entre as 

partes que deve ser colmatada previamente, para depois, sim, obter a 

dicção judicial final. Importa, em tutela de urgência, a averiguação dos dois 

requisitos mencionados, não verificados, in casu, para a primeira 

postulação, dificilmente reversível, mas suficientes para a segunda, 

facilmente reversível. Isto posto, indefiro o pedido de tutela provisória de 

urgência, de um lado, no sentido de não determinar, por enquanto, aos 

requeridos que promovam a escritura pública de compra e venda do 

imóvel negociado, não os vedando, todavia, a assim procederem, numa 

espécie de reconhecimento do pedido. Defiro, de outro lado, a averbação 

da existência desta ação à margem da matrícula do imóvel nº 69.259, do 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. Oficie-se. Desse modo, 

seguindo-se o rito processual, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 12 de novembro de 2018, às 15:00 horas, a ser conduzida pela 

conciliadora credenciada pelo CEJUSC. Cite-se a parte requerida com pelo 

menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Assim como intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias 

mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados documentos com a 

defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, 

oportunamente, digam as partes se há outras provas a produzir, 

especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de setembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267668 Nr: 8171-59.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane da Silva de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:370960, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Centro, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117791 Nr: 10043-56.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. GARBIM - ME, EDEMAR GARBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 177 e, em caso de fornecimento de 

novo endereço venha instruída com a guia de depósito de diligência 

recolhida. Prazo: 15 (quinze) dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012362-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro (ADVOGADO(A))

Luiz Carlos Moreira de Negreiro (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE APARECIDA SCHENATTO (RÉU)

VILSON PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012362-96.2017.8.11.0015. AUTOR: LUIZ CARLOS 

MOREIRA DE NEGREIRO RÉU: LUCIANE APARECIDA SCHENATTO, VILSON 

PEREIRA DOS SANTOS Vistos etc... Citem-se os requeridos nos 

endereços obtidos através dos sistemas de informação disponíveis ao 

Poder Judiciário para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 dias. 

Restando infrutífera a diligência supra, defiro o pedido de citação por 

edital, ID. 13040124, este com o prazo de 20 dias, nos termos do 

despacho inicial. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo 

manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor 

Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação e, querendo, ofereça embargos no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Outros Interessados:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider (ADVOGADO(A))

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA LUCIA DA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDINEIA SANTOS DIAS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sinop - MT 

JUIZO DA Terceira Vara EDITAL DE INTIMAÇÃO INTIMANDO CREDORES 

ABAIXO RELACIONADOS E TERCEIROS INTERESSADOS PRAZO: CINCO 

(5) DIAS AUTOS N.º 1005366-48.2018.8.11.0015 ESPÉCIE: 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARTE AUTORA: SANTA IZABEL 

AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, VETERINARIA 

AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP PARTE RÉ: INTIMANDO: INTIMANDO 

CREDORES ABAIXO RELACIONADOS E TERCEIROS INTERESSADOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/05/2018 VALOR DA CAUSA: 

R$1,642,918.93 FINALIDADE: Intimar os credores e terceiros interessados, 

dos termos da presente ação proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de quinze (15) dias contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar ao administrador judicial suas 

habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados na forma 

do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/05, e no prazo de trinta (30) dias, contados 

da expiração deste edital, para que os credores apresentem objeção ao 

plano de recuperação judicial apresentado pela devedora nos termos do 

art. 55 da Lei 11.101/05. Ficam ainda intimados os credores e terceiros de 

que foi nomeado Administrador Judicial o douto advogado Economista Luiz 

Alexandre Cristaldo, sócio proprietário da empresa Zapaz Administração 

Judicial Ltda, situado à Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 200, sala 

104, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, em Cuiabá-MT, Tel.: 065 3644 

7697, e-maisl atendimento@zapaz.com .br, onde os documentos das 

recuperandas podem ser consultados. RESUMO DA INICIAL: SANTA 

IZABEL AGROPASTORIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas sob o 

nº 02.382.582/0001-43, com sede na Rua Colonizador Enio Pipino, nº 

3155, Fundos, Bairro Setor Industrial CEP 78.550-000, Sinop/MT, e 

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no cadastro de pessoas jurídicas sob o nº 18.903.380/0001-30, com sede 

na Rua Colonizador Enio Pipino, nº 3155, Bairro Setor Industrial CEP 

78.550- 000, Sinop/MT, ingressam com o presente pedido de Recuperação 

Judicial, sob o argumento de que no momento de crise financeira, é 

necessário que haja uma ação que proteja o empreendedor, a fim de que o 

mesmo possa equacionar seu passivo, proteger seus ativos, e continuar 

produzindo, sendo este o caso das requerentes. Informou que a empresa 

Santa Isabel teve início das atividades em 1998, no entanto, em 

02.12.2011, foi assumida pelo sócio Antônio Marcos, e a empresa Luma 

Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, representada pelos sócios 

Alex e Refael, entregaram a responsabilidade total da administração e 

controle financeiro, aplicação de recursos e investimentos da empresa 

Santa Isabel ao sócio Antônio Marcos. Que sempre atuou na indústria e 

comércio de rações, e que no auge a empresa chegou a ter 18 

funcionários, e, atuando com vendas no atacado a empresa fornece 

diretamente os produtos, para toda a região norte do Estado e sudoeste 

do Estado do Pará. Esclarecem que vislumbrando a necessidade de 

comércio de produtos veterinários, produtos químicos de uso na 

agricultura, rações, adubo, etc., em janeiro de 2013, foi fundada a 

empresa de \veterinária Agroboi Comércio e Representação de Produtos 

Agropecuários Ltda, com o objetivo de atender o comércio varejista dos 

referidos produtos e rações produzidos pela empresa Santa Isabel, 

empregando 15 funcionários, com a finalidade de atender Sinop e toda 

região, possuindo um número de 8.625 clientes cadastrados, porém, 

nasceu em um período de crise financeira no Brasil, e, em 2014, com as 

dificuldades no mercado, as empresas começaram a sentir forte crise 

sobre o comércio, que foi agravada pelo aumento da concorrência. No 

mesmo ano os sócios Alex e Rafael se retiraram das empresas, sendo 

substituídos pela sócia Maria Nunes da Silva, que de imediato percebeu 

que o sócio Antônio Marcos passou a misturar os caixas das empresas e 

fazer movimentações financeiras entre elas sem controle algum, sendo 

que em 2016 foram descobertas diversas irregularidades na 

administração das empresas, tendo o sócio Antônio entregue as chaves e 

saldos dos caixas, se afastando das empresas. Assim, deram início a uma 

auditoria gerencial e contábil, que apurou que o sócio Antônio havia 

realizado diversos atos duvidosos e abusivos com o dinheiro das 

empresas no valor que chega a casa dos R$ 3.444.943,57. Diante da crise 

financeira e dos atos de improbidade do sócio Antônio, buscaram 

recursos financeiros junto as instituições financeiras no intuito de se 

manterem no mercado. Informam que nos últimos 12 meses se viram 

impossibilitadas de continuarem honrando os compromissos com as 

instituições financeiras, devido ao indevidamente que elas possuem, 

passando o Grupo Econômico a não mais conseguir adimplir seus 

fornecedores em dia, bancos e terceiros, a fim de se manterem no 

mercado. Que em data de 19.03.2018, foi protocolizada uma ação de 

dissolução parcial de sociedade e exclusão de sócio minoritário, em 

desfavor do sócio Antônio Marcos dos Reis, que tramita por esta 3ª Vara 

Cível, tendo obtido o deferimento da tutela antecipada, para afastar o sócio 

das empresas. Sustentam a possibilidade do litisconsorte ativo, já que 

possuem identidade de credores, de fornecedores, de administração 

simultânea entre os sócios, contabilidade centralizada em apenas um 

escritório, transação financeira entre elas e o controle financeiro unificado 

um uma das unidades das empresas requerentes. Possuem os mesmos 

sócios, estão localizadas no mesmo endereço, e atuam no mesmo ramo de 

atividade, atendendo o comércio varejista e atacado, que há entre elas 

confusão patrimonial. Requerem, ainda, a exclusão de seus nomes e dos 

sócios dos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, o deferimento do 

processamento da recuperação judicial. RELAÇÃO DE CREDORES: 

SABRINA DE ARAUJO OLIVEIRA, QUIROGRAFARIO, R$2.838,00, SINOPEL 

IND. E COMERCIO DE PAPEIS LTDA, QUIROGRAFARIO, R$1.200,00, A.G 

RODRIGUES ELETROTECNICA, QUIROGRAFARIO, R$1.917,55, BIOSEV 

BIOENERGIA S.A, QUIROGRAFARIO, R$7.350,00, BUNGUE ALIMENTOS 

S.A, QUIROGRAFARIO, R$121.061,60, CARBOTEX QUIMICA IND. COM E 

PART. LTDA, QUIROGRAFARIO, R$3.920,00, CLARO S/A, 

QUIROGRAFARIO, R$5.606,90, CONFIMAQ IND. DE EUIPAMENTOS LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$6.790,00, EMBRATEL S.A, QUIROGRAFARIO, 

R$1.663,88, F. M. COMERCIO DE PECAS LTDA ME, ME, R$1.300,00, GM 

CONTABILIDADE, QUIROGRAFARIO, R$6.529,25, HAVRO METALURGICA 

LTDA, QUIROGRAFARIO, R$10.760,00, J E INFORMATICA LTDA ME, ME, 

R$1.590,00, JOAO LUIZ ELVIRA GOLÇALVES, QUIROGRAFARIO, 

R$7.216,50, JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, QUIROGRAFARIO, 
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R$4.195,99, KEMIN DO BRASIL LTDA, QUIROGRAFARIO, R$5.482,50, 

NUCTRAMIX LTDA - EPP, QUIROGRAFARIO, R$23.503,24, OI S/A, 

QUIROGRAFARIO, R$920,57, PARECIS S.A, QUIROGRAFARIO, 

R$23.478,50, PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, QUIROGRAFARIO, 

R$18.301,46, PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A, 

QUIROGRAFARIO, R$11.100,00, RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$1.069,44, RM INDUSTRIA E COM. DE RACÕES E SAL 

MINERAL LTDA, QUIROGRAFARIO, R$1.577,95, RODOBENS CAMINHOES 

CUIABA S.A, QUIROGRAFARIO, R$18.508,00, RRP COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA, QUIROGRAFARIO, R$37.800,00, SASCAR 

TECNOLOGIA E SEG. AUTOMOTIVA S.A, QUIROGRAFARIO, R$2.145,15, 

SINOP RECUPERADORA DE VEICULOS, QUIROGRAFARIO, R$370,65, 

TAMAFE CALCARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, QUIROGRAFARIO, 

R$2.850,07, TRANSVERMELHO TRANSPORTES EIRELI, QUIROGRAFARIO, 

R$7.195,50, VALDIR SCHWARTZ E OUTROS, QUIROGRAFARIO, 

R$180.496,00, VERNER GUNTHER WEBER E CIA LTDA, QUIROGRAFARIO, 

R$7.837,50, Z D EMBALAGENS LTDA, QUIROGRAFARIO, R$10.638,10, 

BANCO DO BRASIL S.A, QUIROGRAFARIO, R$131.975,10, ITAU 

UNIBANCO S.A, QUIROGRAFARIO, R$474.100,90, BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S.A, QUIROGRAFARIO, R$30.013,89, BANCO BRADESCO S.A, 

QUIROGRAFARIO, R$23.657,89, BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME, 

ME, R$1.192,00, J D MOLAS E FREIOS LTDA ME, ME, R$698,18, ANTONIO 

CAETANO DOS SANTOS, TRABALHISTA, R$729,14, CLEOSMAR LOPES 

RODRIGUES, TRABALHISTA, R$3.020,26, DAVID MACRIN REGONATO 

ALVES, TRABALHISTA, R$486,10, EMERSON DA SILVA ACS, 

TRABALHISTA, R$486,10, IVANILDO DA CRUZ, TRABALHISTA, 

R$3.270,73, JOAO LUIZ ALVES, TRABALHISTA, R$3.081,92, KLEBERSON 

PEREIRA DA SILVA, TRABALHISTA, R$2.902,76, LEVI WILLIAN SOUSA, 

TRABALHISTA, R$3.333,31, RODRIGO OLIVEIRA BISPO, TRABALHISTA, 

R$6.031,18, TAMARIS RODRIGUES DA SILVA, TRABALHISTA, R$933,32, 

VITOR COSTA MATTOS, QUIROGRAFARIO, R$3.223,00, ACJ 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, QUIROGRAFARIO, 

R$18.568,92, ACOMAC MS INDUSTRIA E COM DE AÇO LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$5.220,00, ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, QUIROGRAFARIO, R$17.688,24, AGROUNIDOS 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, QUIROGRAFARIO, R$4.276,00, 

ALIANÇA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, QUIROGRAFARIO, 

R$1.520,00, ALVORADA SOUBHIA & CIA LTDA, QUIROGRAFARIO, 

R$6.542,29, BASE INDUSTRIA E COM DE FERTILIZANTES, 

QUIROGRAFARIO, R$1.350,00, BASSO PANCOTTE & CIA LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$9.148,87, BOTINI COMERCIO DE APARELHOS 

DOMESTICOS METALURGICOS LTDA, QUIROGRAFARIO, R$4.276,00, 

BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS, QUIROGRAFARIO, R$342,68, CASA 

DO ADUBO LTDA, QUIROGRAFARIO, R$10.018,93, CIMSAL COM. IND. DE 

MOAGEM E REFINAÇÃO, QUIROGRAFARIO, R$4.518,80, COMERCIO E 

INDUSTRIA MATSUDA IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$7.229,00, D M M LOPES & FILHOS LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$6.548,92, D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A, 

QUIROGRAFARIO, R$3.132,00, DISTRIBUIDORA S & M, QUIROGRAFARIO, 

R$6.828,75, DILUPLAST LTDA, QUIROGRAFARIO, R$30.381,54, 

DISTRICENTER COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$5.614,19, DISTRIVET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS, QUIROGRAFARIO, R$3.486,47, DOMINI COMERCIO 

SERV. REP. PROD. AGROPECUARIOS, QUIROGRAFARIO, R$1.038,80, 

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S/A, QUIROGRAFARIO, 

R$16.565,38, FERRAGENS NEGRAO COMERCIO LTDA, QUIROGRAFARIO, 

R$3.332,99, FERTICEL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$1.740,00, FORT DODGE SAUDE ANIMAL LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$16.061,47, GLOBOAVES SÃO PAULO AGRO 

AVICOLA LTDA, QUIROGRAFARIO, R$3.925,00, GM CONTABILIDADE S/S, 

QUIROGRAFARIO, R$4.628,51, GOIAS FERTIL CORRETORA DE INSUMOS 

EIRELI, QUIROGRAFARIO, R$3.520,00, IGOR WILLIAN STRAUB, 

QUIROGRAFARIO, R$650,00, IRALDO EBERTZ, QUIROGRAFARIO, 

R$12.522,71, LABORATORIOS CALBOS LTDA, QUIROGRAFARIO, 

R$6.216,12, LABORATORIOS VENCOFARMA DO BRASIL LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$40.517,94, LOURDES MARIA DOS SANTOS - ME, ME, 

R$2.093,00, METALURGICA TRAPP LTDA, QUIROGRAFARIO, 

R$12.110,30, NC INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, QUIROGRAFARIO, R$3.551,87, NORTE SUL SEMENTES LTDA EPP, 

QUIROGRAFARIO, R$4.962,14, O.V.D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

LTDA, QUIROGRAFARIO, R$5.924,91, OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$87.484,97, PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$1.367,79, RASTROFORTE AGRONEGÓCIOS LTDA, 

QUIROGRAFARIO, R$2.046,22, SÃO ROQUE INDUSTRIA COM. 

METALURGICA LTDA, QUIROGRAFARIO, R$1.613,80,SÓ EMBALAGENS 

LTDA - ME, ME, R$367,00, TRANSVERMELHO TRANSPORTES EIRELI, 

QUIROGRAFARIO, R$1.444,50, TRATORMAX COMERCIO DE MAQUINAS 

AGRICOLAS, QUIROGRAFARIO, R$2.680,00, VECELLER INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA, QUIROGRAFARIO, 

R$9.534,16, VILAVET SAUDE ANIMAL LTDA, QUIROGRAFARIO, 

R$4.981,10, ZEBU SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, QUIROGRAFARIO, 

R$3.732,42, J DE ABREU PEREIRA ME, ME, R$814,00, DOMINI DIST. DE 

PRODUTOS PET E VETERINARIOS LTDA, ME, R$474,90, DALMAZO 

FERREIRA E VERMELHO LTDA, EPP, R$1.636,03, BRUNA LAIS FERREIRA 

SACHET, TRABALHISTA, R$3.747,20, CLEYTON DE LIMA PENA, 

TRABALHISTA, R$325,68, MARIA HELENA SEVERA DE OLIVEIRA, 

TRABALHISTA, R$556,50, RODRIGO PIRES DE OLIVEIRA, TRABALHISTA, 

R$4.345,68, ROSENILDA CAMPOS, TRABALHISTA, R$3.364,16 DECISÃO: 

VISTOS, ETC.... SANTA ISABEL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA-EPP e VETERINÁRIA AGROBOI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP, ingressam com o presente 

pedido de Recuperação Judicial, sob o argumento de que no momento em 

que houver uma crise financeira, é necessário que haja uma ação que 

proteja o empreendedor, a fim de que o mesmo possa equacionar seu 

passivo, proteger seus ativos, e continuar produzindo, sendo este o caso 

das requerentes. Informou que a empresa Santa Isabel teve início das 

atividades em 1998, no entanto, em 02.12.2011, foi assumida pelo sócio 

Antônio Marcos, e a empresa Luma Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda, representada pelos sócios Alex e Refael, entregaram a 

responsabilidade total da administração e controle financeiro, aplicação de 

recursos e investimentos da empresa Santa Isabel ao sócio Antônio 

Marcos. Que sempre atuou na indústria e comércio de rações, e que no 

auge a empresa chegou a ter 18 funcionários, e, atuando com vendas no 

atacado a empresa fornece diretamente os produtos, para toda a região 

norte do Estado e sudoeste do Estado do Pará. Esclarecem que 

vislumbrando a necessidade de comércio de produtos veterinários, 

produtos químicos de uso na agricultura, rações, adubo, etc., em janeiro 

de 2013, foi fundada a empresa de \veterinária Agroboi Comércio e 

Representação de Produtos Agropecuários Ltda, com o objetivo de 

atender o comércio varejista dos referidos produtos e rações produzidos 

pela empresa Santa Isabel, empregando 15 funcionários, com a finalidade 

de atender Sinop e toda região, possuindo um número de 8.625 clientes 

cadastrados, porém, nasceu em um período de crise financeira no Brasil, 

e, em 2014, com as dificuldades no mercado, as empresas começaram a 

sentir forte crise sobre o comércio, que foi agravada pelo aumento da 

concorrência. No mesmo ano os sócios Alex e Rafael se retiraram das 

empresas, sendo substituídos pela sócia Maria Nunes da Silva, que de 

imediato percebeu que o sócio Antônio Marcos passou a misturar os 

caixas das empresas e fazer movimentações financeiras entre elas sem 

controle algum, sendo que em 2016 foram descobertas diversas 

irregularidades na administração das empresas, tendo o sócio Antônio 

entregue as chaves e saldos dos caixas, se afastando das empresas. 

Assim, deram início a uma auditoria gerencial e contábil, que apurou que o 

sócio Antônio havia realizado diversos atos duvidosos e abusivos com o 

dinheiro das empresas no valor que chega a casa dos R$ 3.444.943,57. 

Diante da crise financeira e dos atos de improbidade do sócio Antônio, 

buscaram recursos financeiros junto as instituições financeiras no intuito 

de se manterem no mercado. Informam que nos últimos 12 meses se viram 

impossibilitadas de continuarem honrando os compromissos com as 

instituições financeiras, devido ao indevidamente que elas possuem, 

passando o Grupo Econômico a não mais conseguir adimplir seus 

fornecedores em dia, bancos e terceiros, a fim de se manterem no 

mercado. Que em data de 19.03.2018, foi protocolizada uma ação de 

dissolução parcial de sociedade e exclusão de sócio minoritário, em 

desfavor do sócio Antônio Marcos dos Reis, que tramita por esta 3ª Vara 

Cível, tendo obtido o deferimento da tutela antecipada, para afastar o sócio 

das empresas. Sustentam a possibilidade do litisconsorte ativo, já que 

possuem identidade de credores, de fornecedores, de administração 

simultânea entre os sócios, contabilidade centralizada em apenas um 

escritório, transação financeira entre elas e o controle financeiro unificado 

um uma das unidades das empresas requerentes. Possuem os mesmos 

sócios, estão localizadas no mesmo endereço, e atuam no mesmo ramo de 

atividade, atendendo o comércio varejista e atacado, que há entre elas 

confusão patrimonial. Requerem, ainda, a exclusão de seus nomes e dos 
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sócios dos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, o deferimento do 

processamento da recuperação judicial. DECIDO Compulsando os autos, 

notadamente os contratos sociais de cada empresa, é possível verificar 

que elas desenvolvem atividades interligadas, tendo em comum a mesma 

administração e estreita ligação, possuindo, inclusive os mesmos sócios, 

circunstâncias suficientes para que possam atuar em conjunto para a 

superação da crise, justificando o litisconsórcio ativo. O art. 48 da Lei nº 

11.101/2005, estabelece os requisitos para que o devedor possa requerer 

a Recuperação Judicial, e tendo as devedoras declarado que nunca 

tiveram sua quebra decretada; que não obtiveram os favores da 

recuperação judicial anteriormente e que nunca foram condenadas pela 

prática de crime falimentar, ADMITO AS DECLARAÇÕES, até porque, nos 

termos do art. 171 do mesmo diploma legal, é crime prestar informações 

falsas no processo. A prova de que exercem a atividade há mais de 02 

anos está estampada nos documentos de id. 133473370 e 133473389. 

Dessa forma, e analisando detalhadamente os documentos apresentados, 

tenho por satisfeitas as exigências do art. 48 e 51 da LRF. Ademais, a 

nova visão jurídica deixa clara a relevância das atividades econômicas 

para o desenvolvimento do progresso da sociedade como um todo, em 

função da geração de empregos, avanços tecnológicos, dentre outros, 

fazendo surgir o denominado princípio da preservação da empresa, daí a 

existência do art. 47 da LRF. Como se sabe, a recuperação judicial é 

direcionada e facultada aos devedores que realmente se mostrarem em 

condições de se recuperar, caso contrário, a alternativa é decretação de 

sua falência, razão pela qual ela deve ser requerida antes que a crise 

atinja uma situação irreversível. Por essas razões, e cumpridas as 

exigências dos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/05, e para viabilizar 

a superação da situação de crise econômico-financeira das empresas, e 

permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 

e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica, DEFIRO O 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL pelo prazo improrrogável 

de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º, da LF) e, assim o fazendo, 

delibero: I – nomeio administrador judicial o douto advogado Economista 

Luiz Alexandre Cristaldo, sócio proprietário da empresa Zapaz 

Administração Judicial Ltda, situado à Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 200, sala 104, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, em 

Cuiabá-MT, Tel.: 065 3644 7697, e-maisl atendimento@zapaz.com .br, que 

deverá ser intimado pessoalmente desta nomeação, para, em 48 horas, 

assinar, na sede deste juízo, o termo de compromisso, art. 33 da LRF, e 

proceder na conformidade do art. 22, da mencionada lei,. Nos termos do 

art. 24, § 5º, da Lei nº 11.101/205, e “observadas a capacidade de 

pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores 

praticados no mercado para o desempenho de atividade semelhante”, fixo 

a remuneração do Sr. Administrador, em 2% do valor total devido aos 

credores (R$ 1.642.918,93), ou seja, em R$ 32.858,38. Para fins de 

remuneração do Sr. Administrador, determino o adiantamento de 60% 

sobre o total dos honorários, cujo montante de R$ 19.715,03, será pago 

em 10 parcelas mensais no valor de R$ 1.971,50 cada uma, iniciando-se 

no dia 10 de agosto de 2018, e as demais no mesmo dia e meses 

subsequentes, devendo o depósito ocorrer diretamente na conta corrente 

que deverá ser informada pelo administrador, quando da assinatura do 

termo de compromisso, e comprovado nos autos. O saldo remanescente 

(40%) será liberado após o encerramento da Recuperação Judicial, com a 

prestação de contas e relatório circunstanciado, art. 61, I, c/c os art. 154 e 

155, todos da LRF. De qualquer forma, intimem-se as recuperandas e o 

administrador judicial, para que no prazo de 05 dias se manifestem sobre a 

forma e modo de pagamento da remuneração, e informem se houve 

modificação no aqui decidido. II – dispenso a apresentação de certidões 

negativas para que a devedora exerça suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 da LF; III 

– determino ao Registro Público de Empresas a anotação da recuperação 

judicial no registro correspondente (art. 69, parágrafo único, LF); IV – 

suspendo o andamento de todas as ações ou execuções contra a 

devedora, na forma do art. 6º, permanecendo os respectivos autos no 

juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 

7º do art. 6º e as relativas a créditos na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, 

devendo as devedoras comunicar a suspensão junto aos juízos 

competentes (art. 52, § 3º, da LRF) V – determino à devedora a 

apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a 

recuperação judicial, sob pena de destituição de seu administrador, bem 

como que passem a utilizar a expressão “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” 

em todos os documentos que forem signatárias, art. 69 da LRF; VI – 

ordeno a intimação do Ministério Público e a notificação por carta às 

fazendas Públicas Federal, Estadual e dos Municípios em que as 

devedoras tiverem estabelecimento, para conhecimento do presente feito; 

Determino a apresentação pela devedora do plano de recuperação (com 

obediência ao disposto no art. 54, parágrafo único, LF) no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias, sob pena de convolação do feito em 

falência (art. 53), o qual deverá conter: a) discriminação pormenorizada 

dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 da Lei, e 

seu resumo; b) demonstração de sua viabilidade econômica; e c) laudo 

econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, 

subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. 

Expeça-se edital, para publicação no órgão oficial, que conterá: I – o 

resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento 

da recuperação judicial; II – a relação nominal de credores, em que se 

discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; III – a 

advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do 

art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/05, e para que os credores apresentem 

objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pela devedora nos 

termos do art. 55 da Lei. Deixo registrado que os Magistrados deste 

Estado já estabeleceram o entendimento de que cabe aos credores das 

empresas devedoras exercerem a fiscalização e auxiliarem na verificação 

da situação econômica financeira daquelas, eis que a decisão quanto a 

aprovação ou não do plano, se for o caso, compete à Assembleia Geral 

de Credores, ou seja, nesta fase o Magistrado deve se ater apenas e tão 

somente à crise informada e a satisfação dos requisitos legais dos arts. 

48 e 51 da LRF. Passo a apreciar o pedido de exclusão do nome das 

empresas e de seus sócios dos órgãos de proteção ao crédito e de 

cancelamento dos protestos. O E. TJ/MT já enfrentou essa questão no 

Agravo de Instrumento nº 71834/2011 – Classe CNJ – 202 – Comarca da 

Capital, onde ficou assentado que durante o período de blindagem (180 

dias), é possível a suspensão de inscrições restritivas e de protestos de 

títulos referentes as dívidas vinculadas à recuperação judicial. Sendo 

assim, defiro o pedido, para determinar que no período de 180 dias, os 

órgãos de proteção ao crédito suspendam os efeitos das restrições com 

relação as dívidas aqui relacionadas, e havendo novos pedidos de 

restrição, que se abstenham de inscrever em seus cadastros, mantendo 

apenas a anotação “recuperação judicial”, e o cartório de protestos de 

Sinop, que suspenda os efeitos dos protestos já realizados, e se 

abstenha de realizar novos protestos, até que se finde o prazo de 180 

dias. No entanto, deixo registrado que a LRE em seu art. 6º, § 4º, deixa 

claro que o processamento da recuperação judicial suspende todas as 

ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. Ora, as empresas recuperandas, como o 

próprio nome diz, são sociedade limitada, na qual a responsabilidade de 

cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social, art. 1052 e seguintes 

do CC. Desta forma, somente se não integralizado o capital social é que os 

sócios poderão ser compelidos a fazê-lo, tendo em vista que nesse 

estágio a responsabilidade é solidária e ilimitada, contudo, uma vez 

completo o capital social, não existem sócios solidários. Situação diversa é 

dos sócios solidários ou de responsabilidade subsidiária ilimitada que 

integram a sociedade em nome coletivo, comandita simples ou por ações, 

os sócios capitalistas das sociedades de capital e indústria, das 

sociedades em conta de participação, etc... Nos exemplos acima, os 

sócios ilimitada e solidariamente responsáveis ficam sujeitos aos efeitos 

patrimoniais da sentença que abre o concurso liquidatório, e serão 

declarados falidos, art. 81 da LRE. Quando a LRE se refere à 

denominação “devedor”, abrange também os sócios ilimitadamente 

responsáveis, diretores e administradores por lei considerados solidários. 

Neste sentido: RECURSO ESPECIAL Nº 1.269.703-MG 2011/0125550-9) 

RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO EMENTA DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

AJUIZADA EM FACE DE SÓCIO-AVALISTA DE PESSOA JURÍDICA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

PENHORA VIA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS APTOS A 

GARANTIR A EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O caput do art. 6º da Lei 

n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do 

deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, 

presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal 

dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 2. 
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Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos 

avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação 

judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1º 

do art. 49 da referida Lei. De fato, "[a] suspensão das ações e execuções 

previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos 

coobrigados do devedor" (Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito 

Comercial CJF/STJ). Recurso especial não provido. J. 13.11.12. Como se 

pode observar, ainda que os sócios tenham avalizado a empresa 

recuperanda, não há que se falar em suspensão, depois do prazo de 

blindagem, das execuções, uma vez que não se tratam de sócios 

solidários como dispõe o art. 6º, da LRE. Por fim, e não menos importante, 

para que se cumpra o que determina o art. 51, VII, da LRE, determino que 

se utilize do sistema INFOJUD para constar dos autos a relação dos bens 

particulares do sócio Antônio Marcos dos Reis. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop, 25 de julho de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO E, para que chegue ao conhecimento de todos e 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, Nirlei 

Aparecida Alves Martinez Botin, Técnica Judiciária, digitei. Sinop - MT, 21 

de setembro de 2018. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005220-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS FRESCHI (REQUERENTE)

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEILOR SEIDLER & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1005220-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

JOSE CARLOS FRESCHI REQUERIDO: TEILOR SEIDLER & CIA LTDA - ME 

Vistos, etc. Expeçam-se as competentes guias de pagamento das 

parcelas das custas processuais em favor do requerente, na forma como 

determinada na decisão ID 13397010. No mais, certifique-se se houve a 

citação e apresentação de defesa pela parte requerida, e em seguida, 

intime-se o autor para que requeira o que entender de direito em cinco 

dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002754-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS (ADVOGADO(A))

DUCLEY GETULIO CHAVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARI IVETE VARGAS (RÉU)

ERVINO DE OLIVEIRA VARGAS (RÉU)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito visto que a 

correspondência encaminhada para a citação do requerido retornou sem o 

devido recebimento, com a informação de não procurado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008820-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ROSANE DA SILVA NUNES BRESCANSIN (EXEQUENTE)

RAFAEL KRZYZANSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1008820-36.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

MARTA ROSANE DA SILVA NUNES BRESCANSIN EXECUTADO: GOLTHER 

CARLOS NERES FERREIRA Vistos, etc. Em consulta aos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que somente de 

IPVA[1], a autora pagou mais de R$ 5.000,00, à vista, referente ao BMW 

X3, ano 2016, placas QBJ-9034, RENAVAM 01096193628, de sua 

propriedade. Muito embora ela afirme na declaração de hipossuficiência ID 

15180034 que se encontra sem condições de adimplir as custas 

processuais devido “à flagrante crise no setor do comércio e dos 

inadimplementos ocorridos”, a verdade é que quem se encontra em crise 

não permanece usufruindo de tão luxuoso e suntuoso veículo, o qual é 

caríssimo de manter, conforme vislumbramos através do IPVA. A 

assistência judiciária gratuita tem a finalidade de possibilitar o acesso dos 

mais necessitados ao Poder Judiciário, o que nem de longe é o caso da 

autora, a qual pode substituir o seu veículo de luxo por um mais modesto, 

e com a diferença arcar com as despesas processuais, como bem frisado 

pela Excelentíssima Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas 

em seu voto proferido no agravo de instrumento nº 5964/2012, verbis: 

“Ora, sendo o Agravante empresário do ramo auto peças e de 

transportes, é detentor de bens como visto, pode, em caso de 

necessidade, alienar alguns deles, para fazer frente às despesas 

urgentes, tal qual ocorre comumente na vida de qualquer pessoa”. Deixo 

consignado que requerimentos de justiça gratuita ardilosos e eivados de 

má fé não serão tolerados por este Magistrado, que dependendo da 

circunstância condenará a parte ao décuplo do valor das custas 

processuais a título de multa, art. 100, parágrafo único do CPC. Por todo o 

exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e determino à 

autora que proceda ao pagamento das custas processuais no prazo de 

15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, facultando o 

seu pagamento em seis parcelas mensais, vencendo-se a primeira em 

cinco dias e as demais no mesmo dia e meses subsequentes, art. 98, § 6º 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

D E  D I R E I T O  [ 1 ]  h t t p : / / w w w 5 . s e f a z . m t . g o v . b r /

-/6471907-consulta-extrato-ipva

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001531-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. P. (ADVOGADO(A))

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. P. J. (REQUERIDO)

 

Certifico eu, Oficial de Justiça Ricardo Monteiro Segrillo que, em 

cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos supra, compareci 

na Rua Colonizador Ênio Pipino nº. 2.413; Bairro: Setor Industrial, no 

Município e Comarca de Sinop/MT e lá estando: NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A BUSCA E A APREENSÃO DO BEM INDICADO NO MANDADO 

E NEM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA Alcides Bertoti Pereira Junior, 

pois não os encontrei. No local ha um Salão Comercial e uma residência, 

no entanto, ambos sem atividades comerciais ou residênciais, com portão 

trancado pelo lado de fora e sem morador ou qualquer pessoa para 

prestar quaisquer informações. Desta forma, devolvo o presente mandado 

para as devidas providências. Dou Fé.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008462-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

JURACI MASIERO POZZOBON (EMBARGANTE)

WILSON ROQUE POZZOBON (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (EMBARGADO)

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON GUERRA DIAS (TESTEMUNHA)

EVANDRO BATISTA GIANEZINI (TESTEMUNHA)

JOSE ANTONIO LOPES (TESTEMUNHA)

FERNANDA GASPARI (TESTEMUNHA)

SORAIDE CASTRO (TESTEMUNHA)

JOAO CLOVIS AIRES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

FRANCISCO TACCI (TESTEMUNHA)

ANTONIO FISCHER (TESTEMUNHA)
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Intimar o advogado do embargante para que no prazo de cinco (5) dias 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito quanto a 

devolução da carta precatória n.º 1008731-32.2018.8.11.0041, sem o 

devido cumprimento, a qual foi expedida com a finalidade de inquirir as 

testemunhas na Comarca de Cuiabà - MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011875-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

TANIA EVANGELISTA TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 8011875-41.2016.8.11.0015. REQUERENTE: TANIA 

EVANGELISTA TEIXEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, etc... Trata-se de “ação declaratória c/c reparação por danos 

morais e tutela antecipada” ajuizada por Tania Evangelista Teixeira dos 

Santos em face da Tim Celular S/A. Por decisão de ID. 9906538, a Autora 

foi intimada para que recolhesse as custas processuais, contudo, 

quedou-se inerte, ID. 14797407. Deste modo, intimou-se pessoalmente a 

autora, por mandado, ID. 12489244, porém, esta, também, quedou-se 

silente, ID. 14797407. O art. 290 do CPC, dispõe que será cancelada a 

distribuição se a parte intimada não realizar o pagamento das custas de 

ingresso. Pelo exposto, indefiro a inicial, julgando extinto o processo, sem 

resolução de mérito, o que faço, respectivamente, com fundamento nos 

artigos 321, parágrafo único, 485, I e 290 todos do Código de Processo 

Civil, e por via de consequência, cancelo a distribuição. Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se com as cautelas 

de estilo. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 110037 Nr: 2415-16.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAIROVA AGROPECUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT, GERALDO GOMES DA ROCHA AZEVEDO - 

OAB:11.432/SP, JULIANA AMOROSO MACHADO COTTA - 

OAB:OAB/SP 187.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. BRUNO JUVAGO BUDNY para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, nos autos da carta precatória nº 2764-28.2018.811.0007, da 

comarca de Alta Floresta, devendo para tanto recolher a guia por 

intermédio da Central de Pagamentos de Diligências - CPD, através do 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ, juntando-a nos autos no 

prazo de cinco dias, a fim de que não seja ela devolvida no estado em que 

se encontra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177136 Nr: 12915-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA ALVORADA LTDA., ILO OSCAR 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FREITAS PICCININI 

- OAB:15664/MT, GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, GIOVANNA DE 

FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 Intimar os advogados dos requeridos Drs. RAFAEL BARION DE PAULA 

e/ou LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA para que efetue o depósito 

dos honorários periciais no Valor de R$ 6.765,00, conforme proposta 

apresentada às fls. 153/171, no prazo de cinco dias, ou esclareça porque 

não o faz, sob pena da não realização da avaliação e homologação do 

laudo de fls. 115.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 183140 Nr: 4142-68.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FRIGERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCIANO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON FRIGERI - OAB:7538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Intimar os advogados do requerido Drs. CLAYTON OUVERNEI e/ou 

FLAVIO DE PINHO MASIERO para que efetue o depósito dos honorários 

periciais no valor de R$ 7.585,00, conforme proposta apresentada às fls. 

228/246, no prazo de cinco dias, ou esclareça porque não o faz, sob pena 

da não realização da avaliação e homologação do laudo impugnado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 243679 Nr: 14277-71.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEANE DE MELO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3.911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:18930

 Processo nº 14277-71.2015

Vistos, etc...

Expeça-se a competente Carta Precatória para a comarca de Sorriso/MT, 

a fim de tomar o depoimento da testemunha arrolada pela autora, fls. 

371/372.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 352.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191498 Nr: 13120-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, MARCO ANTONIO MARINELLI - OAB:97148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367/MT, PLINIO FRANCISCO BERGAMACHI 

JUNIOR - OAB:8384

 Processo nº 13120-34.2013

Vistos, etc.

Cumpra-se o acórdão de fls. 637/652, intimando-se o Sr. Perito para que 

“sejam esclarecidos sobre os dados amostrais, a razão da utilização de 

áreas distantes, desconsideração de áreas importantes, como a próxima 

ao aeroporto, sem justificativa e, eventual (im)possibilidade de coleta de 

dados amostrais em regiões mais próximas a Sinop e/ou aeroporto”, na 

forma como determinada na referida decisão, no prazo de 15 dias.

Havendo necessidade de complementação de honorários, deverá o Sr. 

Perito informar nos autos em cinco dias, devendo o exequente ser 

intimado para proceder ao pagamento no mesmo prazo.

Com a resposta, digam as partes em 5 dias, e por fim, façam-me os autos 

cls. para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 337355 Nr: 14324-40.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE MANOEL FRANCOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA CRISTINA DA SILVA SANTOS, 

EDSON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT, VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:23591/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECIDO.Dispõe o art. 677 do CPC que “o embargante fará a prova 

sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro”, 

enquanto que o art. 678 do referido diploma dispõe que “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 provisória da 

posse, se o embargante a houver requerido”.Muito embora a escritura 

pública de compra e venda de fls. 21 comprove que o embargante adquiriu 

o imóvel em questão em data anterior à constrição, fls. 23, a verdade é 

que neste momento processual ele não possui interesse de agir com 

relação ao pedido de manutenção na posse do imóvel, eis que o processo 

que deu origem à constrição encontra-se em grau de recurso de 

apelação, que possui efeito suspensivo, art. 1.012 do CPC, e não foi 

noticiado nos presentes autos que ele teve a sua posse turbada em razão 

de qualquer decisão proferida no referido processo, razão pela qual 

indefiro o pedido de manutenção de posse.Pelos mesmos motivos acima 

delineados, deixo de suspender o curso do processo principal, devendo o 

embargante reiterar o pedido de liminar caso o aludido processo retorne 

do E. TJ/MT e tenha iniciada a fase de cumprimento de sentença.No mais, 

recebo os embargos para discussão e determino a citação dos 

embargados na pessoa de seus advogados, ou pessoalmente caso não 

tenham procurador constituído nos autos principais, art. 677, § 3º do CPC, 

para, querendo, contestarem a presente ação no prazo de 15 dias, art. 

679 do referido diploma.Por fim, defiro ao embargante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, eis que inexiste nos autos qualquer 

elemento que desabone a declaração de hipossuficiência por ele firmada 

às fls. 18.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108184 Nr: 524-57.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCIANO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX PROVENZI - OAB:9984/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. FIEL PAVONI - 

OAB:6.525 MT

 (...) Com o trânsito em julgado, Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis, dando-lhe ciência desta decisão e para o seu imediato 

cumprimento.Declarar nulas e sem nenhum efeito cambial as Notas 

Promissórias no valor de R$ 20.055,00, com vencimento em 30.03.09, 

emitida em 09.08.07, e no valor de R$ 212.093,00, com vencimento para o 

dia 30.03.09, emitida em 14.07.08, ambas emitidas pelo autor, 

determinando que a empresa/requerida se abstenha de apontá-las ao 

protesto ou repassá-las a terceiros, sob pena de multa de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), por dia de descumprimento desta ordem, e ainda 

responder pelos danos a que der causa.Por fim, condenar a 

empresa/requerida ao pagamento da multa no valor de R$ 24.500,00, 

devida ao autor, corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação 

e juros de mora a partir da citação, bem como, nas custas processuais 

pro-rata, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), ficando a autora responsável pelo pagamento de 60% e a Ré de 

40%, já decaiu da maioria dos pedidos, ficando a cobrança com relação 

ao autor condicionado ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC.Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 

15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação 

dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da condenação e mais honorários de segunda 

fase.P.R.I.C.Sinop, 28 de setembro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 186509 Nr: 7690-04.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANEJAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA-ME, PATRICIA ALVES APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do Exequente Dr. DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA para que em 5 (cinco) dias requeira a citação dos Executados 

por edital.

Sinop, 18 de setembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestora Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 234082 Nr: 8152-87.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIZONA MADEIRAS LTDA.-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 8152-87.2015.811.0015 CÓDIGO: 234082

ESPÉCIE: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

PARTE RÉ: ARIZONA MADEIRAS LTDA.-ME

CITANDO(A, S): Requerido(a): Arizona Madeiras Ltda.-me, CNPJ: 

03976068000107, brasileiro(a), na pessoa do(a) representante legal.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/06/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 5.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça, no uso de suas 

atribuições legais, vem perante Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, em defesa do Meio Ambiente Natural, em desfavor 

de ARIZONA MADEIRAS LTDA, empresa inscrita no CNPJ no 

03.976.068/0001-07, com sede na Estrada Carla, s/n°, lote 618, bairro São 

Cristóvão, em Sinop/MT, representada por: Walderley Antonio Ribeiro, RG 

n° 2343893-2 SSP/MT e CPF n° 033.154.07118, residente e domiciliado na 

Estrada Carla, s/n°, Lote 618, bairro São Cristóvão, em Sinop/MT, e; 

Edeney José Duarte, RG n° 000182631 e CPF n° 313.051.301-97, 

residente e domiciliado na Rua das Ameixeiras, n° 608, bairro Jardim 
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Celeste, em Sinop/MT. 1 DOS FATOS O Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em operação 

fiscalizatória realizada no dia 13/03/2008, no pátio da empresa requerida 

Arizona Madeiras Ltda, localizada em Sinop/MT, constatou a divergência 

entre o saldo de produto vegetal declarado pela empresa junto ao sistema 

SISFLORA, e a quantia efetivamente encontrada, configurando desta 

forma a venda de 20,378m3 de madeira em toro e serrada de diversas 

essências, sem a licença ambiental valida. Diante do ilícito engendrado 

executado pela empresa requerida Arizona Madeiras Ltda, o IBAMA lavrou 

o Auto de Infração de número 555156-D e encaminhou cópia dos autos ao 

Ministério Público para as providencias necessárias no tocante a 

reparação integral do dano ambiental causado, o que ora se persegue na 

presente ação civil pública. DOS PEDIDOS: Ante o exposto, o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, por seu Promotor de Justiça que a esta 

subscreve, requer: 1) A citação da ré para, querendo, contestar a 

presente ação; 2) Seja determinada a inversão do ônus da prova; 3) Seja 

a ré condenada, a titulo de compensação pelo dano moral difuso, ao 

pagamento de indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao 

Fundo Municipal de Meio Ambiente de Sinop - FAMUS; 4) Seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários e custas processuais. Protesta 

provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Para 

fins processuais, dá-se causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Sinop, 18 de junho de 2015. Pompílio Paulo Azevedo Silva Neto Promotor 

de Justiça

DESPACHO: FL. 119: Vistos, etc...Cite-se a Requerida, para, querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 dias, devendo constar no mandado as 

advertências contidas nos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil, 

podendo o Sr. Oficial de Justiça proceder conforme dispõe o artigo 227 e 

seguintes do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLÓVIS MÁRIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

DESPACGO FL. 186: Vistos, etc... Proceda à busca de endereço da 

requerida através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda 

não tenha havido diligências. Caso a diligência supra reste infrutífera, 

defiro o pedido de citação por edital, conforme requerido às fls. 184, este 

pelo prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do despacho inicial. 

Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, e não havendo manifestação, 

nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que 

oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação para, 

querendo, oferecer defesa no prazo legal, bem como, acompanhar o feito 

até seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO JUIZ DE DIREITO. Eu, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, 

digitei.

 Sinop - MT, 26 de setembro de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 85797 Nr: 3238-58.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DINIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIS PEREIRA 

GONZALEZ - OAB:34937/PR

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

Exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 010(c dez) dias, 

acerca da informação prestada pelo Juízo da Comarca de Paranavai/PR., 

(fls.160/162) requerendo o que de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004539-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto (ADVOGADO(A))

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

 

PROCESSO PJE 1004539-37.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes para que em 

quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação. Sinop-MT, 1 de outubro de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001936-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1001936-88.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) carta(s) foi(foram) 

devolvida(s). Sinop-MT, 1 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001324-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ARO AVELINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

HF URBANISMO (RÉU)

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001324-53.2018.8.11.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação da requerida LOTEADORA ASSAÍ S.S. LTDA foi protocolada 

no prazo de lei. Certifico, outrossim, que decorreu o prazo legal sem que a 

requerida HF URBANISMO contestasse a presente ação. Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o(a) advogado(a) 

da parte autora para em quinze dias impugnar a contestação da requerida 

Loteadora Assaí S.S. Ltda. Sinop-MT, 1 de outubro de 2018 Clarice Janete 

da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010734-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (DEPRECADO)

 

PROCESSO PJE 1010734-72.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que segue 

abaixo transcrita, bem como para efetuar o recolhimento do ressarcimento 

da diligência solicitada: "Certifico, que em cumprimento ao r. mandado 

extraído dos autos 1010734-72.2017.8.11.0015, após ter recebido carga 

do mandado no último dia 22/09/2017, em diligências realizadas no dia 

25/09/2017, no endereço descrito no mandado, bem como por toda a 

extensão da área de obras da Usina Hidroelétrica Sinop, e do outro lado 

do Rio Teles Pires, na região da Gleba Mercedes V, sempre na companhia 

do representante da autora senhor KALIL, e de Donizete Rodrigues, num 

percurso de aproximadamente 300 quilômetros, mas as diligências foram 

infrutíferas. Foram empenhadas diversas outras diligencias no perímetro 

urbano de Sinop, na companhia do senhor Donizete Rodrigues, com a 

finalidade de avistar o BEM OBJETO em trânsito pelas ruas da cidade, 

porem igualmente não foi logrado êxito na localização. E mais, 

considerando que na tentativa de localizar o bem, foi empenhado diligência 

conforme acima citado, num total de 300 quilômetros rodados, que de 

acordo com a tabela de diligência desta Comarca com valor de R$ 3,90 o 

quilômetro rodado, totalizando R$ 1.170,00 (UM MIL E CENTO E SETENTA 

REAIS), assim, SOLICITO O RESSARCIMENTO do valor acima, em favor 
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deste Oficial de Justiça, (VALTER MORTELARO LOPES), e devolvo o 

mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé."

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011082-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

PETRAZZINI & PETRAZZINI LTDA - EPP (EMBARGANTE)

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (EMBARGADO)

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1011082-90.2017.8.11.0015 Certifico e dou fé que os 

presentes embargos foram distribuídos no prazo de lei e que trasladei 

para a Execução cópia da decisão na qual foi certificado a não concessão 

do efeito suspensivo. Certifico, outrossim, tendo em vista que na intimação 

anteriormente expedida não constou o nome do advogado do embargado, 

INTIMO-O da decisão exarada: "(...) Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

atribuição do efeito suspensivo aos embargos, nos termos do artigo 919, 

caput, do CPC, uma vez que não é o caso de se aplicar o disposto no 

artigo 919, §1º, do CPC, ante a ausência de garantia, na execução, por 

penhora e, nos presentes embargos, por caução. Intime-se o embargado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os embargos, nos termos do 

artigo 920 do CPC/2015. Certifique a Gestora Judicial se os embargos são 

tempestivos, bem como a não concessão do efeito suspensivo nos autos 

da execução. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003240-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETRAZZINI & PETRAZZINI LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1003240-59.2017.8.11.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que o(a/s) executado(a/s) efetuasse(m) o 

pagamento do débito. Nos termos da legislação vigente e do provimento 

56/2007-CGJ INTIMO o/a(s) EXEQUENTE(s) para em cinco dias juntar 

cálculo atualizado do débito, bem como, para, querendo, indicar bens 

passíveis de penhora. Sinop-MT, 1 de outubro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002425-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EMBARGANTE)

Ulisses Garcia Neto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI ZANOTO (EMBARGADO)

ALLAN CARLOS SCHIMIDT (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1002425-28.2018.8.11.0015 Certifico e dou fé que os 

presentes embargos foram distribuídos no prazo de Lei. Certifico, 

outrossim, que trasladei para os autos de Execução cópia da decisão 

exarada nos Embargos. INTIMAÇÃO das partes da decisão que segue 

abaixo transcrita: "Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito 

suspensivo aos embargos, bem como indefiro a tutela de urgência 

pretendida. Intime-se a embargante para apresentar os documentos dos 

Ids 12481263/12481096 de forma legível, no prazo de cinco dias. Intime-se 

a embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os embargos, 

nos termos do artigo 920 do CPC/2015. Após, especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, no prazo de dez dias. Certifique a 

Gestora Judicial a não concessão do efeito suspensivo nos autos da 

execução. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008423-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

LEONIR CRUZ DE ANDRADE (REQUERENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008423-11.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 1 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013003-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

CLEITON DA SILVA HERCULANO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em 05 (cinco) dias sobre o teor da 

certidão do oficial de justiça de ID n. 11630065. Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011001-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

L. C. D. B. C. (REQUERENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo os 

Advogados do autor do despacho de ID n. 11974828.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011729-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

L. G. B. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE 1011729-85.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 1 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006879-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ADRIANA MENDES CORREA (RÉU)

ANA GERTRUDES MENDES CORREA (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1006879-85.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 
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das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 1 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012769-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELIZA NEIVERTH (ADVOGADO(A))

R CAMPAGNOLO & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Código nº 1012769-05.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE movida por JOSÉ FRANCISCO GOMES em 

face de R CAMPAGNOLO & CIA LTDA-ME (nome fantasia Mineração 

Campagnolo), alegando que exerce a posse, por aproximadamente 30 

(trinta) anos, de uma área de 10 hectares, localizada nas proximidades da 

ponte que liga o Município de Sinop ao de Juara. Aduz que, há 

aproximadamente 08 (oito) anos, autorizou a empresa requerida a retirar 

pedras e areia do leito do rio, tendo, inclusive, cedido uma pequena área à 

requerida para construção de alojamento e residência. Sustentou que 

reservou um pedaço de terra para preservação biológica entre a estrada 

de acesso à casa e as instalações da requerida. Entretanto, em 18 de 

setembro de 2017, a empresa requerida construiu uma cerca na área 

pertencente ao requerente e colocou placas identificando-a como sua 

propriedade. Diante de tais fatos, pugnou pela concessão de tutela de 

reintegração de posse. Com a inicial, vieram os documentos de Ids nº. 

10736216 a 10739253. Designada audiência de justificação (ID nº. 

11700784), esta foi realizada no dia 14/03/2018, ocasião em que foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pela parte requerente. DECIDO: 

O artigo 560 do Código de Processo Civil de 2015, cuja incidência, se 

tratando de norma processual, é imediata nos processos em curso, 

estabelece que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso 

de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. O artigo 561 do 

CPC/2015, por sua vez, dispõe que incumbe ao autor provar: 1) a sua 

posse; 2) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da 

turbação ou do esbulho; 4) a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 

Outrossim, consoante a disposição legal contida no art. 562 do Estatuto 

Adjetivo Civil, é possível o deferimento de medida liminar em ações 

possessórias sempre que restarem evidenciados os requisitos alhures 

mencionados e desde que se trate de posse de força nova, devendo ser 

demonstrado que a turbação ou esbulho foi praticado há menos de ano e 

dia (art. 558 do CPC). Com tais considerações, observa-se que, in casu, o 

requerente não demonstrou a presença dos requisitos legais que 

autorizam a concessão da liminar pretendida, uma vez que, em mero juízo 

de prelibação, não é possível vislumbrar a alegada turbação ou esbulho 

possessório praticado pela empresa requerida, porquanto há indícios de 

que a posse da área em litigio foi vendida à requerida pela genitora do 

requerente. Neste ponto, frisa-se que o próprio requerente, em sua inicial, 

relatou que há aproximadamente 08 (oito) anos a empresa requerida, com 

a autorização deste, retira areia e pedras do leito do rio, tendo, inclusive, 

construído alojamento e residência numa área cedida pelo requerente. 

Ademais, de acordo com os depoimentos colhidos na audiência de 

justificação, a testemunha Leonardo Marquardt Correa relatou que tinha 

conhecimento de que a genitora do requerente (Geralda Maria Gomes) 

vendeu a posse da referida área à empresa requerida. A propósito: “[...] A 

Dona Geralda vendeu para o Henrique a parte da areia e um pouco acima 

da estrada [...]”. Outrossim, ambas as testemunhas relataram que a 

empresa requerida encontra-se na área há considerável tempo (há 

aproximadamente 5 ou 6 anos), tendo o proprietário da empresa 

(Henrique) construído sua residência no local. Desta forma, por ora, não 

há elementos suficientes que demonstrem que a requerida avançou na 

posse até então exercida, notadamente diante da afirmação das 

testemunhas de que a mesma adquiriu parte da área. Assim, não havendo 

demonstração de que a requerida tenha adentrado na posse do 

requerente, os requisitos do artigo 561 do CPC/2015 não se encontram 

suficientemente comprovados. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR 

ANTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE A AUTORIZARAM. DECISÃO 

MANTIDA. Não há como, frente aos elementos de convicção até agora 

trazidos, conceder ao recorrente a reintegração de posse do imóvel que à 

primeira vista foi regularmente vendido à terceiro, com seu consentimento. 

Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 

70044642346, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 04/10/2011)”. (TJ-RS - AI: 

70044642346 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

04/10/2011, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/10/2011). “[...] Para que seja concedida a proteção 

possessória imperioso se faz a comprovação dos requisitos posse e do 

esbulho praticado pelo requerido. A ausência destes elementos 

caracteriza a impossibilidade do deferimento da proteção possessória”. 

(Ap 131580/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 

09/03/2018). À vista do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

reintegração de posse. Após a apresentação de contestação pela parte 

requerida, cujo prazo passa a fluir da intimação de seu advogado desta 

decisão, dê-se vista à parte requerente para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 338066 Nr: 14817-17.2018.811.0015

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PASA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNHITE HARA, MARCO ANTONIO 

BORTOLUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, defiro parcialmente a tutela de urgência vindicada, para 

determinar (i) a averbação da existência da ação às margens do imóvel 

registrado sob a matrícula n.º 56.047, perante o CRI de Sinop/MT; (ii) 

expedição de ofício à PRODEBURS, para que não seja realizado o 

processamento ou aprovação de empreendimento no imóvel; além de 

terminar a manutenção de posse do requerente no imóvel. Frisa-se, por 

oportuno, que o cumprimento das medidas alhures fica condicionado à 

apresentação da matrícula atualizada do imóvel oferecido em caução, 

registrado na matrícula n.º 121.246, CRI de Palmas/TO, pertencente à 

empresa Magazin Construções Ltda, da qual o requerente é sócio, bem 

como anuência de Odenir Rodrigues Martins Pasa, que também é sócio da 

empresa (fls. 514).Citem-se os requeridos para, querendo, contestarem o 

pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando as advertências legais 

(art. 306 e 307, ambos do CPC).Intime-se o requerente para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, proceda ao aditamento da petição inicial, nos termos do 

art. 308 do CPC, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito, com revogação da medida ora concedida.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 244514 Nr: 14768-78.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDO BOTTINO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI PASQUALETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DOS SANTOS 

BORGES - OAB:16648/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Diante do exposto e com tais considerações, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por não haver qualquer omissão, 

contradição, obscuridade e/ou erro material passível de ser sanado na 

sentença de fls. 438/455, que, destarte, permanece na íntegra, tal como 

foi lançada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 235948 Nr: 9424-19.2015.811.0015
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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: JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 (...)DECIDO:Verifico que merece acolhimento o pedido de habilitação dos 

herdeiros do falecido João Carlos de Oliveira na demanda, tendo em vista 

que a demanda tem por objeto o recebimento de indenização por invalidez 

permanente, não se tratando de direito indisponível e intransmissível, eis 

que não há transferência desse direito, mas sim o repasse aos herdeiros 

habilitados do valor pecuniário a que tem direito. (...)Desse modo, defiro o 

pedido de habilitação nos autos dos herdeiros do de cujus. Anote-se no 

sistema Apolo e na capa dos autos.Ademais, defiro o pedido da prova 

pericial indireta, a ser realizada no relatório médico acostado às fls. 29. 

Para tanto, mantenho o perito nomeado às fls. 161/163.Cumpra-se nos 

termos da decisão de fls. 161/163.Intimem-se.Sinop/MT, 

28/09/2018GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 194589 Nr: 16332-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CE FABRICA DE VELAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada fls. 31, entretanto 

não pagou o débito.

 Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 92 em nome 

da parte executada CE FABRICA DE VELAS LTDA- ME – CNPJ: 

13.127.768/0001-72 até o limite do crédito exequendo R$ 30.421,80 (trinta 

mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos), o que faço com 

fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 74449 Nr: 2827-49.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - 

HOSPITAL SANTA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11393, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:, JUSSIANNEY 

VIEIRA VASCONCELOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT, BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:MT-11.047, DÉLCIO 

ANTÔNIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da sentença (fls. 322), entretanto quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 326. Destarte, cabível a penhora de ativos 

financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do 

dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme 

dispõe o art. 853 do CPC, e consoante regulamentação do respectivo 

procedimento eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. 

A propósito: (...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros 

(fls. 329) em nome da parte executada JOSÉ CARLOS ANGELI – CPF nº 

241.202.271-20, até o limite do crédito exequendo de R$ 170.111,71 

(cento e setenta mil cento e onze reais e setenta e um centavos), o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo 

Bacen e tornando-se indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC. Não sendo encontrados numerários para penhora, intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção. 

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 42576 Nr: 7025-03.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR PAULINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ORIZENCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570, MARISA PIVA MOREIRA - OAB:OAB/MT 

7479/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada fls. 21v, entretanto 

não pagou o débito.

 Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 148 em 

nome da parte executada MAURICIO ORIZENCO - CPF: 515.590.050-68 até 

o limite do crédito exequendo R$ 35.976,03 (trinta e cinco mil novecentos e 

setenta e seis reais e três centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 

do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias.
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 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 152815 Nr: 905-94.2011.811.0015

 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): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

KLARCA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA 

- OAB:MT/9695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada fls. 31, entretanto 

não pagou o débito.

 Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 81 em nome 

da parte executada INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS KLATCA – 

CNPJ: 02.691.308/0001-00 até o limite do crédito exequendo R$ 

293.120,40 (duzentos e noventa e três mil cento e vinte reais e quarenta 

centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 232700 Nr: 7260-81.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A, TELES PIRES 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI - 

OAB:MT/13.064, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - OAB:OAB/MT 18584, 

SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MS 6.611, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT

 (...)Da retificação do polo passivo formulado por HSBC Bank Brasil S/A às 

fls. 193/199: Analisando o documento de fls. 197/198, verifico que houve 

a alteração da denominação social conforme Ata da Assembleia Geral 

realizada em 01/07/2016, razão pela qual determino a retificação do polo 

passivo para constar a correta denominação da requerida, a saber: Kirton 

Seguros S.A. (...) Da alegação de ilegitimidade passiva do requerido Kirton 

Seguros S.A (fls. 60/71): (...) Assim, rejeito a preliminar. (..) Da 

ilegitimidade passiva alegada pela requerida Teles Pires Corretora de 

Seguros Ltda – EPP (Curado Seguros): (...) Ante o exposto, reconheço a 

ilegitimidade passiva de Teles Pires Corretora de Seguros Ltda – EPP 

(Curado Seguros). Não havendo outras questões processuais pendentes, 

dou o feito por saneado e fixo os seguintes pontos controvertidos: 1- se a 

invalidez é permanente ou temporária, total ou parcial e a sua extensão; 2- 

se há direito ao recebimento da indenização; 3- a existência de dano moral 

e seu montante. As partes ficam cientes de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos 

fixados(...) Indefiro a prova oral (..) JULGO EXTINTO o processo(...) com 

relação à requerida Teles Pires Corretora de Seguros Ltda – EPP (Curado 

Seguros(...) Defiro a produção de prova pericial, formulada pelo requerido 

às fls. 177/178. Nomeio perito judicial o Dr. Rafael Oda, médico 

ortopedista(...) Intimem-se as partes a apresentarem quesitos e indicarem 

assistentes técnicos, intime-se o expert para apresentar proposta de 

honorários. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes a se 

manifestarem, em 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se o 

requerido para depositar o valor integral dos honorários, no prazo de 10 

(dez) dias. Feito o depósito, intime-se o perito para que indique data e 

horário para o início dos trabalhos, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, devendo a secretaria intimar as partes para acompanharem 

a prova. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo. 

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 79508 Nr: 7870-64.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS INDUSTRIA E COM. DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Verifico que a executada deu-se por citada da execução (fls.45), 

entretanto quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 234.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 – SP 2012/0011963-0).

Assim, com fulcro no artigo 854 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora de 

ativos financeiros (fls. 238) em nome da executada NORTE SILOS 

INDUSTRIA E COMERCIO MAQUINA – CNPJ nº 05.262.485/0001-05, até o 

limite do crédito exequendo (R$ 162.396,54 – cento e sessenta e dois mil 

trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 274088 Nr: 12463-87.2016.811.0015

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMW DO BRASIL LTDA, G S COMÉRCIO DE 

MOTOS LTDA, TOP CAR VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:MT/13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITO JOSÉ BARBIERI - 

OAB:OAB/SC 4.026, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 

DENISE DE CÁSSIA ZILIO - OAB:OAB/SP 90.949, FABIOLA MEIRA DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 184.674, LEONARDO PERIM DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 20.587, LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 (...)DECIDO: Acolho o ponto controvertido sugerido pela requerida GS 

Comércio de Motos Ltda, notadamente porque o Novo Código de Processo 

Civil prestigia a colaboração das partes nessa fase processual. Deste 

modo, aos pontos já estabelecidos nos autos, acrescento o seguinte: a 

existência de defeito do produto.Ademais, defiro o pedido da requerida 

BMW do Brasil Ltda e determino a intimação do perito nomeado a 

apresentar proposta de honorários e currículo, com comprovação de 

especialização, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 465, 

§2°, incisos I e II, do CPC.Outrossim, em relação aos pedidos do 

requerente, verifico que, às fls. 581, foi determinada a intimação da 

requerida BMW do Brasil Ltda para retirar em cartório a documentação da 

motocicleta em discussão, mediante certidão, a fim de providenciar a 

transferência da propriedade. A requerida, em 29/06/2017, compareceu 

ao cartório e procedeu a retirada dos documentos, conforme certidão de 

fls. 584.Assim, diante do documento de fls. 657, demonstrando que a 

motocicleta ainda se encontra em nome do requerente, bem como que o 

imposto IPVA referente ao ano de 2018 não foi recolhido, defiro o pedido e 

determino a intimação da requerida BMW do Brasil Ltda para, no prazo de 

15 (quinze) dias, providenciar a transferência de proprietário da 

motocicleta e efetuar o pagamento do aludido imposto, sob pena de multa 

diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais).Outrossim, intime-se a 

requerida Top Car Veículos Ltda para disponibilizar o motor da motocicleta 

objeto da lide para realização da perícia, informando nos autos o local em 

que se encontra, no prazo de 10 (dez) dias.Após, cumpra-se a decisão 

de fls. 599/602, intimando-se o perito nomeado para apresentar proposta 

de honorários e currículo, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 245513 Nr: 15528-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALILÉIA FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA BIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 34, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 42/43 em 

nome da parte executada MARIA HELENA BIAZI – CPF Nº 626.941.621-34, 

até o limite do crédito exequendo (R$ 17.148,37 – dezessete mil cento e 

quarente e oito reais e trinta e sete centavos), o que faço com fulcro no 

artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 192944 Nr: 14657-65.2013.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE SULARROZ INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, LUIZ CERUTTI - OAB:OAB/SC 5814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: julio cesar da silva - 

OAB:28.753

 (...) DECIDO: (...) Neste ponto, verifico que a não foi procedida a 

realização de provas, uma vez que a própria embargante dispensou a 

dilação probatória. Ademais, constou que a prova documental 

apresentada nos autos era suficiente ao deslinde da causa. O artigo 355, 

inciso, I, autoriza o Juiz a julgar o mérito de forma antecipada, quando a 

matéria for unicamente de direito, não havendo objeto a ser tratado na 

instrução probatória, como é o caso dos autos, eis que as partes 

dispensaram a dilação probatória, bem como verificou que a prova 

documental apresentada no feito era suficiente para o julgamento do feito. 

Ademais, não há qualquer omissão em razão da não intimação pessoal da 

requerida para se manifestar interesse na produção de provas, haja vista 

que foi regularmente intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico, através do 

seu patrono constituído nos autos e permaneceu inerte, conforme narrado 

na sentença embargada, não havendo de previsão legal para a intimação 

pessoal. Outrossim, não há contradição na sentença, uma vez que o 

pedido de retenção e indenização das benfeitorias não foi acolhido, em 

razão da requerida não ter descrito as benfeitorias realizadas, nem 

mesmo as respectivas naturezas, se necessárias, úteis ou voluptuárias, 

bem como não enumerou e/ou avaliou as benfeitorias que supostamente 

realizou, deixando de indicar, inclusive, a sua real introdução no imóvel. 

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por 

não haver qualquer omissão e contradição a ser sanada na sentença de 

fls. 188/204, que permanece na integra, tal como foi lançada. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266126 Nr: 7158-25.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALILÉIA FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SOL DE VERÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:MT/15.479, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 Código nº 266126Quanto a petição de fls. 188/194, verifico que, nestes 

autos, a requerida está representada por advogado constituído, razão 

pela qual, indefiro os pedidos.Ademais, no tocante ao pedido de 

designação de nova audiência de conciliação formulado pela requerente 

(fls. 197), verifico ser desnecessária, bem como que a requerente poderá 

apresentar proposta de acordo por petição nos autos.Outrossim, às fls. 

199/204, a requerente pugna seja concedida a tutela de urgência ou, 

alternativamente, a tutela de evidência, a fim de que seja expedida certidão 

para averbação da ação no registro de bens imóveis e móveis da parte 

requerida pessoa jurídica ou pessoa física. (...)No caso, verifico que não 

merece acolhimento, tendo em vista que a requerente não demonstrou que 

a requerida não possui bens suficientes para o pagamento do débito, bem 

como não indicou qualquer bem móvel ou imóvel da requerida para fins de 
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averbação da existência da presente demanda em seu registro.Além 

disso, embora a requerente tenha alegado que a requerida está agindo de 

má-fé, verifica-se que esta apresentou embargos monitórios, contestando 

os valores cobrados na inicial, de modo que, a princípio, não há se falar 

em probabilidade do direito alegado.Quanto a tutela de evidência, verifico 

que a hipótese dos autos não se amolda a nenhuma das situações 

elencadas para a concessão da medida previstas no art. 311 do 

CPC.Posto isso, ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto, 

indefiro os pedidos de fls. 199/204.Intimem-se as partes, após voltem-me 

os autos conclusos para sentença, uma vez que o requerido manifestou 

pela inexistência de outras provas a serem produzidas e a requerente 

permaneceu inerte, conforme fls. 175/176.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 255745 Nr: 1267-23.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA BIAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALILÉIA FACTORING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293/O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência ou manifestarem sobre o julgamento 

antecipado da lide.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221500 Nr: 587-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI JOTON, DARCY MACIEL COSTA, LUIZ 

ROGÉRIO SILVA, GRACIELA PULL BIF SILVA, EZELINDA OLIVEIRA JOTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ, 

CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR 

918, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CORTES - 

OAB:17.750/MT

 Código nº 221500

A executada Elezinda Oliveira Joton, às fls. 149/151, pugna pela 

designação de audiência de conciliação, aduzindo que não estava 

acompanhada de advogado quando da realização do acordo celebrado 

entre as partes, bem como que há contradição nas cláusulas 4º e 5º do 

contrato, pois está sendo aplicados juros abusivos.

Às fls. 153/157, o exequente requer seja deprecada a penhora, remoção 

e avaliação dos bens que não foram localizados às fls. 132.

DECIDO:

Quanto as alegações da executada, verifico que não prosperam, tendo em 

vista que as partes, livremente e extrajudicialmente celebraram acordo em 

25/02/2015, o qual foi homologado judicialmente em 07/03/2016, fazendo 

coisa julgada. Ademais, em razão do inadimplemento dos executados, foi 

iniciada a fase de cumprimento de sentença, razão pela qual, descabida a 

alegação de nulidade ou contradição nas cláusulas contratuais.

Ademais, em relação ao pedido de designação de audiência de conciliação 

formulado pela executada, verifico que não há previsão legal para a fase 

de cumprimento de sentença, de modo que, indefiro. Ademais, a 

executada poderá apresentar proposta de acordo por petição nos autos.

Por outro lado, defiro o pedido do exequente de fls. 153/157, expeça-se 

carta precatória para cumprimento do arresto e remoção dos referidos 

bens móveis, conforme decisão de fls. 124/128.

Outrossim, ante o teor da certidão de fls. 132/142, dando conta de que os 

executados não foram intimados do cumprimento parcial do arresto, 

expeça-se novo mandado de intimação, ressaltando que a intimação do 

requerido Darcy Maciel Costa deverá ser por Carta Precatória.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85242 Nr: 2683-41.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TRB LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada por edital para 

cumprimento da obrigação às fls. 131, entretanto não pagou o débito.

 Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 133 em 

nome da parte executada TRANSPORTADORA TRB LTDA – CNPJ: 

03.964/0001-75, até o limite do crédito exequendo R$ 73.010,30 (setenta e 

três mil dez reais e trinta centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 

do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129887 Nr: 9102-72.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBRE RODAS - CONCESSIONÁRIA TRAXX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCOS BATISTA 

ALABARCES - OAB:8254-MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da sentença (fls. 198), entretanto quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 203.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 
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onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 206 em 

nome da parte executada SOBRE RODAS CONCESSIONÁRIA TRAXX – 

CNPJ nº 07.386.289/0001-78, até o limite do crédito exequendo: R$ 

35.192,63 (trinta e cinco mil cento e noventa e dois reais e sessenta e três 

centavos)

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos.

Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007913-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. FAVARETO - EPP (EMBARGANTE)

ORLANDO CESAR JULIO (ADVOGADO(A))

VALDIR APARECIDO FAVARETO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº. 1001306-03.2016.8.11.0015 Trata-se de EMBARGOS 

À EXECUÇÃO ajuizados por V. A. FAVARETO – ME e VALDIR APARECIDO 

FAVRETO em face da BANCO BRADESCO S/A, alegando que a cédula de 

crédito bancário executada não é título liquido e certo, não podendo ser 

objeto de demanda executiva, haja vista que o embargado não transferiu o 

numerário à embargante, não havendo comprovação d a origem do 

crédito. Afirmou que há excesso de execução, haja vista que o banco 

embargado cobrou juros remuneratórios em percentuais abusivos, 

capitalização de juros e comissão de permanência cumulada com outros 

encargos moratórios. Diante de tais fatos, pugnou pelo afastamento da 

capitalização de juros e pela sua aplicação no importe de 6% ao ano, ou, 

subsidiariamente, pela limitação da margem de lucro do banco embargado 

em 1/5 do spread bancário. Postulou pela declaração de nulidade de todas 

as cláusulas contratuais leoninas e pela aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Pugnou pela exibição dos contratos que deram origem ao 

débito. Com a inicial, vieram os documentos de ID nº. 8364097 a 8381823. 

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo ( ID nº. 9930463). O 

embargado apresentou impugnação, aduzindo que o titulo que lastreia a 

execução é liquido, certo e exigível, uma vez que restou demonstrada a 

origem do débito. Postulou pela inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor. Afirmou que todos os encargos cobrados encontram-se em 

consonância com a legislação, não havendo que se falar em abusividades 

(ID nº. 10251853). A decisão de ID nº. 10401892 determinou que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, sendo que o 

embargado pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID nº. 10471717). 

A embargante, por sua vez, postulou pela produção de prova oral (ID nº. 

10693373). Na decisão de ID nº. 11757847, foi indeferido o pleito de 

exibição de documentos e de realização de prova pericial, 

determinando-se o julgamento antecipado da lide. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Cuida-se de embargos à execução, cujo 

alegação é de ausência de liquidez e certeza do título, bem como de 

cobrança de encargos supostamente ilegais (juros remuneratórios, 

capitalização de juros, comissão de permanência cumulada com outros 

encargos moratórios). Incialmente, cumpre ressaltar que a cédula de 

crédito bancário é titulo executivo extrajudicial, consoante estabelece o 

artigo 28 da Lei 10.931/2004, desde que acompanhada de planilha de 

cálculo. Nesse sentido: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título 

executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e 

exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 

demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, 

elaborados conforme previsto no § 2 . [...] § 2 Sempre que necessário, a 

apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, 

representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por 

meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela 

instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi 

originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, 

observado que: I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo 

claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da 

dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros 

e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou 

cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades 

contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios 

devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e II - a 

Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato 

de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor 

total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos 

termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas 

planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas 

do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, 

as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos 

vários períodos de utilização do crédito aberto.[...]”. No caso dos autos, 

verifico que o embargado instruiu a execução (Autos nº. 

1004559-62.2017.8.11.0015) com cópia do contrato de cédula de crédito 

bancário (ID nº. 5884758) e planilha de cálculo (ID nº. 5884764), com os 

valores, datas e taxas aplicadas, de forma clara, sendo o que basta para 

a formação do título, notadamente porque a planilha apresentada pelo 

embargado preenche os requisitos legai. Nesse sentido, colaciona-se o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 

IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 

TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ART. 28 DA LEI 

10.931/2004. PRECEDENTES. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

DESNECESSIDADE. [...] A Cédula de Crédito Bancário, devidamente 

acompanhada de planilha de cálculo contendo a evolução do débito, é 

título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida 

e exigível, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004. 2. Os requisitos de 

liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário não 

dependem da comprovação da origem da dívida. [...] SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª C.Cível - AC - 

1326405-2 – Cruzeiro do Oeste - Rel.: Francisco Eduardo Gonzaga de 

Oliveira - Unânime - - J. 01.04.2015)”. Assim, o documento apresentado 

como título executivo líquido e certo atende a todos os requisitos legais, 

conforme disposto no art. 29 do mesmo diploma legal supramencionado: 

“Art. 29. A cédula de crédito bancário deve conter os seguintes requisitos 

essenciais: I - a denominação 'cédula de crédito bancário'; II - a promessa 

do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu 

vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de 

crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, 

certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o 

lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as 

datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa 

determinação; IV- o nome da instituição credora, podendo conter cláusula 

à ordem; V- a data e o lugar de sua emissão; e VI- a assinatura do 

emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus 

respectivos mandatários”. Destarte, não há que se falar em ausência de 

liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário de nº. 07700690146, 

que embasa a demanda executiva. Nesse sentido: “ EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E 

EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - INOCORRÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO - VALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Preenchidos os 

requisitos legais pelo exeqüente de cédula de crédito bancária, não há que 

se falar em nulidade da execução. (Apelação Cível 

1.0518.11.007134-8/001 , Relator (a): Des.(a) Corrêa Camargo, 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2013, publicação da sumula em 

09/04/2013)”. Grifei. “ [...]Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, a 

cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial líquido, certo 

e exigível, desde que acompanhada com a planilha do débito. Estando 

presentes nos autos a planilha do débito, não há que se falar em ausência 

de certeza, liquidez e exigibilidade. Nos termos do art. 29 Lei 10.931/2004 

não é requisito de validade do título a assinatura de testemunhas, motivo 
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pelo qual a ausência de assinatura de testemunhas, não gera nulidade da 

Cédula de Crédito Bancária. [...] (Apelação Cível 1.0702.10.064426-0/001, 

Relator (a): Des.(a) Antônio de Pádua, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

17/05/2012, publicação da sumula em 25/05/2012)”. Ademais, verifica-se 

que, contrariamente, ao alegado pela embargante, não há qualquer 

menção no título em discussão de que sua origem seja decorrente de 

outras operações bancárias firmadas entre as partes. Neste aspecto, os 

extratos colacionados no ID de nº. 8364531 demonstram que o valor 

descrito na cédula bancária de nº. 07700690146 foi liberado na conta 

corrente da embargada. Dessa forma, ficou demonstrado que a cédula de 

credito bancário é documento hábil para embasar a execução em 

comento, sendo título executivo líquido e certo, atendendo a todos os 

requisitos legais. Vislumbra-se, outrossim, que a embargante pretende a 

revisão da Cédula de Crédito Bancário, firmada entre as partes, sobre o 

argumento de que o banco embargado cobrou encargos abusivos. Não se 

aplica ao presente caso, o Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a parte embargante não se qualifica como destinatária final, haja 

vista que se trata de sociedade empresária e, ao que tudo indica, o valor 

auferido com a formalização com o empréstimo realizado por meio da 

Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro, é destinado ao 

desenvolvimento da atividade produtiva da empresa embargante. Ademais, 

o fato da embargante celebrar contrato de adesão, aceitando as cláusulas 

pactuadas, não implica, por si só, vulnerabilidade, haja vista que se revela 

como atividade corriqueira na vida empresarial. Desta feita, sendo patente 

a ausência da relação de consumo no caso sub judice, enseja-se a 

adoção do princípio da obrigatoriedade dos contratos. Nesse sentido, é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “ [...] No tocante à aplicação 

do CDC, eis a letra do acórdão recorrido transcrito no que interessa à 

espécie: "In casu, do extraído dos autos, não se pode conferir tal 

qualidade, de destinatário final, à parte ré, que, conforme certidão 

simplificada fornecida pela Junta Comercial do Distrito Federal (fI. 144), é 

pessoa jurídica, com natureza de Sociedade Empresária Limitada, cujas 

atividades econômicas são o comércio varejista e atacadista de diversos 

produtos e o transporte rodoviário de produtos perigosos e cargas em 

geral, sequer qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte. Dessa forma, mais do que provável que os veículos arrendados 

pela requerida por meio do contrato em discussão - três Volkswagen do 

modelo Kombi - eram destinados ao desenvolvimento de sua atividade 

produtiva, mostrando-se configurada a atividade de consumo 

intermediária". A decisão proferida pelo Tribunal de origem está em 

consonância com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido 

de que não se aplica o CDC quando o produto é adquirido para a 

implementação da atividade econômica da empresa.[...] Brasília-DF, 28 de 

maio de 2015. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 02/06/2015)”. “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVAS. FACULDADE CONFERIDA AO 

LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. 

APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. VALORES DISPONIBILIZADOS 

PARA A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO CONTRATADO PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em que o 

produto ou serviço é contratado para implementação de atividade 

econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação 

de consumo. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

471.670/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 08/04/2014)”. Outrossim, de acordo 

com os artigos 478 e 479 do Código Civil, a revisão dos contratos somente 

será possível quando restar evidenciada onerosidade excessiva a alguma 

das partes contratantes. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - 

INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECER DE PARTE DO RECURSO - 

CONTRATO DE FACTORING - PESSOA JURÍDICA - CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - REVISÃO CONTRATUAL - 

AUSÊNCIA DE ACONTECIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS E IMPREVISÍVEIS - 

MANTER IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Apenas será objeto de 

apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e 

discutidas no processo", não se admitindo inovação recursal. - Não se 

desincumbiu a apelante do ônus de provar a excessiva onerosidade do 

contrato, não se verificando a ocorrência de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis, tampouco a extrema vantagem 

experimentada pelo apelado, impossibilitando, assim, a revisão da relação 

contratual. Desse modo, deve ser mantido o contrato nos exatos termos 

firmados pelas partes, visto não se enquadrar na excepcionalidade da 

teoria da imprevisão. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.662110-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 04/05/2016, publicação da súmula em 16/05/2016)”. Desta forma, no 

que concerne às ilegalidade apontadas na inicial, observo que há 

insurgência contra os juros remuneratórios, pois a embargante aduz que 

as taxas superam o patamar legal, devendo ser limitadas ao importe de 

6,00% ao ano. Sobre o tema, insta salientar que, de acordo com o 

Decreto-Lei 167/1967, não é possível a cobrança de juros acima do 

percentual de 12% (doze por cento) ao ano, nas cédulas rurais. A 

propósito, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CÉDULA RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E 

MORATÓRIOS. LIMITES. 1. Nas cédulas de crédito rural, até que venha a 

regulamentação do Conselho Monetário Nacional, incide a limitação dos 

juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ano, por aplicação do 

Decreto 22.626/33.2. No caso de inadimplemento decorrente de cédula de 

crédito rural, admite-se unicamente a elevação em 1% aos juros 

contratados. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ - AgRg no REsp 14950/MS - Quarta Turma - Relatora 

Ministra Maria Isabel Gallotti - Data da Publicação: 24/10/2013)”. Com tais 

considerações, observa-se que, na cédula de crédito bancário firmada 

entre as partes, a taxa de juros é de 28,324% a.a, ou seja, inferior a taxa 

de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o mesmo período, 

que foi de 26,10% ao ano. (dados retirados no “site”: 

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201301.xls - Quadro XIV - Crédito 

do Sistema Financeiro – Recursos livres- taxa média de juros por 

modalidade – pessoas jurídica – capital de giro prazo maior que 365 dias). 

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela 

instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida. Nesse sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS 

REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO - TARIFA DE 

CADASTRO – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO – LEGALIDADE - 

SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – VIABILIDADE - REGISTRO DE 

CONTRATO E GRAVAME ELETRÔNICO –VEDAÇÃO – DESPESA AFETA À 

MODALIDADE CONTRATUAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO-RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Só se 

considera abusiva a taxa dejuros remuneratórios se fixada no mínimo uma 

vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento 

externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]. (Ap 

14709/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015)”. 

Observa-se que a embargante se insurge, também, contra a capitalização 

dos juros, alegando a sua ilegalidade. Ocorre que, a Lei nº 10.931/04, 

artigo 28, § 1º, I, permite a capitalização de juros na cédula de crédito 

bancário, desde que pactuados. Confira-se: "Art. 28. A Cédula de Crédito 

Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, 

certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo 

devedor, demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta 

corrente, elaborados conforme previsto no § 2°. § 1° Na Cédula de Crédito 

Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados 

ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de 

sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos 

decorrentes da obrigação;" De igual modo, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento de que a capitalização de juros é admitida nos 

contratos firmados após a publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, ou seja, 31/03/2000, desde que a capitalização tenha sido 

expressamente pactuada. No caso dos autos, verifica-se que a Cédula de 

Crédito Bancário foi firmada em 15/03/2016 (ID nº. 5884758), ou seja, após 

a vigência da MP 1963-17. Ademais, é possível vislumbrar que houve a 

pactuação da capitalização, o que se pode aferir pela menção numérica 

das taxas de juros no contrato, de onde se extrai que a taxa anual 

(2,100%) ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal (28,324%), o que é 

suficiente para demonstrar a capitalização, conforme decidido no Recurso 

Repetitivo nº 873827: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 
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CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática 

financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", 

métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao 

início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada 

taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas 

apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o 

que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do 

art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. [...] 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ – Segunda Seção - 

REsp 973827 / RS - RECURSO ESPECIAL 2007/0179072-3, julgado em 

08/08;2012, publ. Dje 24/09/2012, p. 277). Grifei. Do mesmo modo: 

‘REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA 

– AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORRÊNCIA – ALONGAMENTO DE DÉBITOS RURAIS – NÃO 

COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

NA FORMA SIMPLES – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REJEIÇÃO – 

COMPROVANTE DE PREPARO NÃO JUNTADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO 

- RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] A capitalização dos juros em 

periodicidade diária ou mensal é admitida nos contratos celebrados a partir 

de 31 de março de 2000 (MP nº 1.963-17/2000), desde que pactuada. [...] 

(Ap 106129/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015)”. 

A propósito, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, visando 

pacificar e uniformizar a questão, editou a Súmula nº. 541, que assim 

dispõe: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada”. Com relação a comissão de permanência, 

observo que não há previsão contratual, tampouco a sua incidência nos 

cá lcu lo  co lac ionados  no  ID  n º .  5884764  (au tos  n º . 

1004559-62.2017.8.11.0015), de modo que não há se falar em ilegalidade. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL – 

[...] ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAC- AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO - 

CLÁUSULAS QUE EXIGEM GARANTIAS ADICIONAIS E VENCIMENTO 

ANTECIPADO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - 

POSSIVEL DESDE QUE PACTUADA - LIMITAÇÃO DOS JUROS 

MORATÓRIOS EM 1% AO ANO E MULTA EM 2% - MATÉRIA NÃO 

CONHECIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. [...] Ao analisar os contratos 

anexados aos autos não se verifica a pactuação da taxa de abertura de 

crédito, razão pela qual não há como aferir se houve a cobrança pela 

instituição financeira de tal encargo, razão pela qual não conheço de tal 

pedido. [...] (Ap 71698/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no 

DJE 26/08/2015)”. Diante deste contexto, não há se falar em excesso de 

execução, conforme pretendido na inicial, uma vez que seria necessária a 

comprovação de que o embargado cobrou encargos abusivos, o que não 

foi demonstrado nos autos. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, condenando os embargantes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA. VIOLAÇÃO À 

LEGISLAÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. - Não cabe recurso especial 

quando inexiste violação aos dispositivos de leis federais apontados pela 

recorrente. - O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência 

iterativa desta Corte, no sentido de que, na petição inicial dos embargos à 

execução, a ausência do valor da causa não enseja a extinção do 

processo sem julgamento do mérito, pois, em tais casos, o valor da causa 

é o mesmo valor da execução. [...] (REsp 612.095/RS, Rel. Ministro 

FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/11/2004, DJ 07/03/2005, p. 216)”. “[...] A ausência de indicação do 

valor da causa na peça dos embargos à execução não tem o condão de 

torná-la insubsistente, porquanto pacífico o entendimento de que o valor 

dos embargos guardam equivalência com o valor da execução. 

Precedentes do STJ. [...] (AC 0036810-79.2005.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ 

FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 p.796 de 22/09/2015)”. Com o 

trânsito em julgado, traslade-se cópia da sentença para os autos 

principais e, pagas as custas, arquive-se este processo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004765-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO (RÉU)

JOELTON DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1004765-76.2017.8.11.0015 Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA proposta por CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS em face de CLAYTON OLIMPIO PINTO, alegando ser 

credora do requerido da importância de R$24.757,19 (vinte e quatro mil, 

setecentos e cinquenta e sete reais e dezenove reais), referente ao 

contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, firmado entre 

as partes. Com a inicial, vieram os documentos de ID nº. 6057974 a 

6078924. Devidamente citado, (ID nº. 7842599) o requerido apresentou 

embargos monitórios no ID de nº. 8131029, alegando que passou por 

dificuldades financeiras, uma vez que ficou desempregado, tendo 

acionado o seguro prestamista, que deveria arcar com o pagamento das 

parcelas, contudo, a seguradora não providenciou o pagamento. 

Sustentou que, ao firmar a cessão de crédito, lhe foi transferido o ônus de 

adquirir o seguro prestamista, o que caracteriza venda casada, razão pela 

qual postulou pela restituição do valor cobrado e consequente abatimento 

do débito. Requereu, ainda, a condenação da requerente ao pagamento de 

indenização por danos morais, no importe de R$8.000,00 (oito mil reais) e 

danos materiais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais). Juntou os 

documentos de ID nº. 8131058. A requerente apresentou impugnação aos 

embargos, aduzindo que a cobrança de seguro não caracteriza venda 

casada. Sustentou que o seguro prestamista contratado pelo requerido só 

abrange casos de morte e invalidez permanente, não estando previstos os 

casos de desemprego. Afirmou ser incabível o pedido de indenização, 

haja vista que ausente qualquer conduta irregular. A decisão de ID nº. 

8776103 determinou que as partes especificassem as provas que 

pretendiam produzir, sendo que a requerente postulou pelo julgamento 

antecipado da lide (ID nº. 9040777). O requerido, por sua vez, deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no ID 

de nº. 11358171. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Impende 

consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que a prova 

documental se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente diante 

da manifestação das partes neste sentido. Cuida-se de ação monitória, 

através da qual o requerente busca receber a importância de R$ 

24.757,19 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e 

dezenove centavos), correspondente a formalização de contrato de 

participação em grupo de consórcio por adesão, materializado pelo 

instrumento particular de cessão de direitos e obrigações de ID nº. 

6058004, firmado com o antigo consorciado em 30/08/2016, o qual aderiu 

à cota 850, do Grupo 2005. Denota-se que a presente demanda foi 

devidamente instruída com o Contrato de Participação em grupo de 

consórcio por adesão de nº. 960702 e com o instrumento particular de 

cessão de direitos e obrigações relativos ao contrato de adesão de 

consórcio (Ids nº. 6057992, 6057997 e 6058004), bem como foi 

colacionado o demonstrativo de débito no ID de nº. 6058061. Outrossim, 

verifica-se que o requerido não comprovou o adimplemento do débito, 

tendo, inclusive, afirmado que não realizou os pagamentos das parcelas 
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por ter ficado desempregado. Ocorre que, conforme se verifica do 

contrato de adesão a grupo de consórcio Auto Caixa, em sua cláusula nº. 

6 – “Prestação Mensal”, o seguro prestamista incluso no contrato possui 

cobertura apenas para os casos de morte ou invalidez total e permanente 

do consorciado, não incluindo a hipótese de cobertura por desemprego (ID 

nº. 607997). A propósito: “6-PRESTAÇÃO MENSAL: O CONSORCIADO 

pagará mensalmente, prestação de valor igual à soma das contribuições 

referente ao fundo comum, fundo de reserva e taxa de administração, que 

será calculada sobre o valor da carta de crédito objeto do plano, vigente 

nas datas das respectivas Assembleias de contemplação. Comporá 

também a prestação mensal, o valor do premio de Seguro de Vida em 

Grupo Prestamista, com cobertura para os riscos de morte ou invalidez 

total e permanente do consorciado pessoa física, vigente a partir da 

primeira assembleia”. Nessa senda, não há que se falar em dever da 

seguradora em adimplir o pagamento das parcelas em atraso do 

consórcio. O requerido alegou, ainda, que a incidência de cobrança de 

seguro prestamista no contrato de consórcio caracteriza venda casada, 

razão pela qual devem ser restituídos os valores pagos a este título, 

devendo, inclusive, ser abatido no saldo devedor. Sobre o tema, insta 

salientar que Lei nº. 11795/2008, que dispõe sobre o Sistema de 

Consórcio, preceitua que o sistema de consórcio é a associação de 

pessoas, físicas ou jurídicas, para a facilitação na aquisição de bens e 

serviços, em forma de ajuda mútua, pelo autofinanciamento, visando, além 

da satisfação pessoal do consorciado singularmente considerado, a 

própria realização plena do grupo consorcial. Outrossim, a aludida norma 

disciplinadora conferiu ao BACEN, dentre outras atribuições, a de baixar 

normas disciplinando as “condições mínimas que devem constar do 

contrato (que, por expressa previsão legal, será de adesão) de 

participação em grupo de consórcio” (art. 7º, III). Nessa toada, convém 

salientar que o Banco Central do Brasil, na Circular de nº. 2.766/97, prevê 

a possibilidade de contratação de seguro prestamista, conjuntamente com 

o contrato de consórcio, senão veja-se: “Art. 3º - o contrato de adesão é 

o instrumento que, firmado pelo consorciado e pela administradora de 

consórcio, cria vínculo jurídico obrigacional entre as partes e pelo qual o 

consorciado formaliza seu ingresso em grupo de consórcio, estando nele 

expressas as condições da operação de consórcio, bem como os direitos 

e deveres das partes contratantes, sendo obrigatório dele constar: I - a 

identificação completa das partes contratantes II - a descrição do bem, 

conjunto de bens ou serviço turístico, bem como o critério para definição 

de seu preço, que servirá de referência para o cálculo das contribuições 

dos participantes e para a fixação do valor do crédito a ser distribuído nas 

assembléias de contemplação; III - a fixação da taxa de administração; IV - 

o prazo de duração do contrato; V - as obrigações financeiras do 

consorciado, inclusive aquelas que vierem a ser estabelecidas em 

decorrência de: a) contratação de seguro”; Outrossim, insta salientar que, 

para a caracterização da "venda casada", é necessário que fique 

demonstrado que o fornecedor condiciona o seu serviço à contratação de 

outro serviço ou produto, seja da mesma espécie ou não. Tal prática é 

expressamente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu 

artigo 39. Com tais considerações, verifica-se que não assiste razão ao 

requerido, uma vez que não restou comprovada a imposição de 

contratação de seguro prestamista, tampouco o condicionamento deste 

com a pactuação do contrato de consórcio, não havendo, portanto, a 

configuração de venda casada (art. 39, inciso I, do CDC). Ademais, 

extrai-se do instrumento particular de cessão de direitos e obrigações 

relativos ao contrato de adesão a grupo de consórcio auto administrado 

pela Caixa Consórcios, em sua cláusula segunda (ID nº. 6058004), que o 

requerente, na qualidade de cessionário, assumiu todos os valores e 

obrigações que eram de responsabilidade do cedente (adquirente 

primário) e encontravam-se relacionados no contrato de nº. 960702. Neste 

ponto, denota-se que o adquirente primário das cotas optou pela 

contratação do seguro prestamista e o requerido, ao adquirir essas cotas 

por meio de transferência, aceitou as condições relativas à existência de 

Seguro de Vida em Grupo “Prestamista”. Nessa senda, não se reconhece 

a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção de 

que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro 

prestamista. Nesse sentido: “[...]A previsão contratual, inserta em contrato 

de consórcio, determinando que o consorciado contrate seguro 

prestamista não se configura como venda casada, presente a legislação 

de regência da matéria que prevê que o interesse do grupo de consórcio 

prevalece sobre o interesse individual (egoístico) do consorciado, 

considerado este em sua singularidade. Previsão que, inclusive, existe na 

Circular nº. 2.766/97 do Banco Central, órgão que, segundo a Lei nº. 

11795/2008 (art. 6º), é o regulador e fiscalizador do Sistema de 

Consórcios. 3. É de se manter o reconhecimento de procedência da 

cobrança do prêmio securitário visualizada pelo juízo singular, pois, 

mostra-se ilegal a negativa de cobertura por parte da seguradora, 

embasada em cláusula contratual, que prevê a escolha do sócio mais 

idoso como beneficiário do seguro prestamista, presente, nesse caso, a 

abusividade desse critério, por se configurar irrazoável e injustificável em 

relação às particularidades do objeto segurado (prestações consorciais). 

Incidência, na hipótese, do art. 51, § 1º, incisos I, II e III do CDC”. [...] (Ap 

117299/2010, DES. JOSÉ FERREIRA LEITE, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/08/2011, Publicado no DJE 19/08/2011)(TJ-MT - APL: 

00106631020058110015 117299/2010, Relator: DES. JOSÉ FERREIRA 

LEITE, Data de Julgamento: 10/08/2011, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/08/2011) “[...]SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO 

FACULTATIVA. CONVENÇÃO PREVISTA NO CONTRATO. ADEMAIS, 

JUNTADA AOS AUTOS DA APÓLICE DO SEGURO. CASO CONCRETO EM 

QUE HÁ PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE. VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA. AUTORIZAÇÃO 

CONTIDA EM CIRCULAR DO BACEN. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. 

[ . . . ] ” . ( T J - S C  -  A C :  0 0 0 5 3 6 2 5 3 2 0 1 3 8 2 4 0 0 1 1  B r u s q u e 

0005362-53.2013.8.24.0011, Relator: Dinart Francisco Machado, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, Segunda Câmara de Direito Comercial). Desta 

forma, estando a ação monitória devidamente instruída com a referido 

instrumento contratual que demonstra a existência do débito exigido, e 

ante a inexistência de fatos que demonstrem a inexigibilidade do débito, é 

imperiosa a procedência da lide monitória e rejeição dos embargos. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios para 

CONVERTER o mandado inicial em executivo (art. 702, §8º, do CPC/2015) 

e condeno o requerido ao pagamento da importância de R$ 24.757,19 

(vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezenove 

centavos), referente ao Contrato de Participação em grupo de consórcio 

por adesão nº. 960702 (ID nº. 6075992), valor que deverá ser acrescido 

dos encargos contratados. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I 

a IV, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa, uma 

vez que lhe concedo o beneficio da justiça gratuita, uma vez que 

preenchidos os requisitos para tanto. Transitada esta em julgado, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora, intime-se o credor a se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Publique-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002496-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILDA DA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1002496-64.2017.8.11.0015 Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO 

S/A em face de CLEMILDA DA SILVA FERNANDES, alegando que as 

partes celebraram contrato de financiamento, com alienação fiduciária do 

veículo descrito na inicial, o qual não foi cumprido pela requerida, eis que 

se tornou inadimplente a partir da parcela com vencimento em 08/10/2016, 

razão pela qual, pugnou, liminarmente pela busca e apreensão do bem. 

Com a inicial, vieram os documentos de Id nº. 5003541 a 5009078. A 

busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID nº. 5518068) e 

devidamente cumprida, sendo o veículo apreendido e depositado em mãos 

do depositário indicado pela parte requerente (ID nº. 6107682) 

Devidamente citada (ID nº. 6107667), a requerida purgou a mora, 

depositando o valor correspondente as parcelas vencidas e vincendas. 

Juntou os documentos de IDs nº. 6722060 a 6725223. Ademais, a 

requerida apresentou contestação no ID de nº. 7244508, pugnando pela 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente 

inversão do ônus da prova. Requereu a descaracterização da mora, ante 

a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa de mercado, tarifa de 

cadastro e IOF. Ao final, postulou pela restituição do bem e da parcela 
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quitada em 22/03/2017. Aportou os documentos de ID nº. 7246510 a 

7246678. Na decisão de ID nº. 7322888 foi concedido o beneficio da 

assistência judiciária gratuita à requerida e determinada a restituição do 

bem. O requerente, por meio do petitório de ID nº. 8342310, informou que o 

veículo foi restituído à requerida em 07/06/2017, bem como pugnou pelo 

levantamento dos valores depositados pela requerida. Juntou os 

documentos de ID nº. 8342369 e 8342377. O requerente apresentou 

impugnação à contestação alegando que restou demonstrada a mora da 

requerida e que todos os encargos cobrados encontram-se em 

consonância com a legislação. Postulou pela inaplicabilidade de astreintes, 

uma vez que o veículo já foi restituído à requerida (ID nº. 10811126). Os 

valores depositados pela requerida foram levantados, conforme alvará de 

ID nº. 11163989. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Cumpre 

anotar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso 

I, art. 355, do Código de Processo Civil, já que a questão debatida versa 

sobre matéria exclusivamente de direito. Trata-se de ação de busca e 

apreensão, cuja pretensão reside na consolidação da posse e 

propriedade do bem, descrito na inicial, nas mãos do requerente, em 

virtude do inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento, com 

garantia de alienação fiduciária ( ID de nº. 5003562). Verifica-se que a 

requerida, no ID de nº. 7244508, apresentou contestação, alegando a 

descaracterização da mora, diante da cobrança de juros remuneratórios 

em percentuais abusivos, tarifa de cadastro e IOF. Sobre o tema, cumpre 

ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

REsp 236.497/GO, pacificou o entendimento de que, na contestação de 

ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, a defesa 

do requerido não se limitará ao pagamento do débito ou cumprimento das 

obrigações, podendo discutir as cláusulas contratuais que entende ser 

contrárias à lei. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

RECONVENÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ADMISSIBILIDADE. ART. 315 DO 

CPC. - Consolidou-se o entendimento no STJ de que é admitida a ampla 

defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente 

de alienação fiduciária, seja pela ampliação do objeto da discussão em 

contestação, a partir do questionamento a respeito de possível 

abusividade contratual; seja pela possibilidade de ajuizamento de ação 

revisional do contrato que deu origem à ação de busca e apreensão, que, 

por sua vez, deve ser reunida para julgamento conjunto com essa. - Nada 

impede – e é até mesmo salutar do ponto de vista processual – o 

cabimento de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de 

alienação fiduciária, para pleitear a revisão do contrato, bem como a 

devolução de quantias pagas a maior. Recurso especial conhecido e 

provido. (REsp 801.374/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 327)”. Outrossim, insta 

salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte requerente como 

fornecedor e da requerida como consumidora, na forma dos artigos 2º e 

3º, ambos do CDC, e conforme preconiza a Súmula n° 297 do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Outrossim, com a 

edição do Código de Defesa do Consumidor, permitiu-se um controle maior 

sobre os abusos eventualmente cometidos nos contratos firmados entre 

particulares, extirpando-se o entendimento anterior de que não poderia o 

Judiciário intervir nos negócios jurídicos. Neste aspecto, o artigo 51 do 

CDC prevê a intervenção judicial para declarar nula cláusula contratual 

abusiva, permitindo o equilíbrio entre as partes, sem ferir a liberdade 

contratual. Entretanto, para possibilitar a revisão contratual, o consumidor 

deve demonstrar eventuais abusividades, não lhe sendo permitido fazer 

alegações genéricas, pois é vedado ao juiz revisar cláusulas, de ofício, 

conforme dispõe a Súmula 381 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.” Ademais, para a análise das abusividades 

previstas nos contratos entabulados entre as partes, de acordo com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 

1.251.331/RS, o magistrado deve levar em consideração a legislação e as 

resoluções vigentes ao tempo da formulação de cada pacto, as taxas de 

mercados e as circunstâncias de cada caso concreto, sendo impossível a 

averiguação sem qualquer parâmetro, sob pena de exacerbar os limites 

constantes da inicial. Com tais considerações, analisando o contrato 

firmado entre as partes, insta destacar que, no tocante à taxa de juros 

não há irregularidade, uma vez que, no sistema financeiro, em regra, 

vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios e as instituiçõs 

financeiras não se sujeitam à limitação estabelecida pela Lei da Usura 

(Decreto 22.626/33), sendo este o entendimento da súmula 596/STF: “STF 

Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se 

aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema 

financeiro nacional”. Desta forma, os juros não se limitam à taxa de 12% 

ao ano e, sendo de livre pactuação, somente podem ser reconhecidos 

como abusivos pelo Judicário quando destoarem excessivamente da taxa 

média de mercado. Esta é a orientação emanada do Superior Tribunal de 

Justiça, no REsp. 1.061.530: “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS 

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 

596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros 

remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 

591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor 

em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente 

demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. Assim, 

observa-se que, na cédula de crédito bancário firmada entre as partes (ID 

nº. 5003562), a taxa de juros é de 22,18% a.a, inferior à média de 

mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período, que, para 

o mesmo período, foi de 24,80% a.a. (dados retirados no “site”: 

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201301.xls - Tabela - Quadro XV-A, 

Crédito do Sistema Financeiro Recursos Livres – Taxa média de juros- 

pessoa física- aquisiçao de veículo). Desse modo, não há qualquer 

abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, 

devendo, portanto, ser mantida. Outrossim, denota-se que a requerida 

alega ser indevida a cobrança da Tarifa Cadastro, no valor de R$495,00 

(quatrocentos e noventa e cinco reais), prevista na cláusula III – item nº. 9 

“Caracteristicas da operação”, do contrato firmado entre as partes (ID nº. 

5003562). Com relação a este encargo, o Superior Tribunal de Justiça, no 

REsp nº 1.251.331-RS decidiu que: “Permanece legítima a estipulação da 

Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa 

em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações 

cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de 

relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de 

poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento 

mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à 

vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 

4.021/2011)”. Ademais, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça editou o entendimento sumular de nº. 566: “nos contratos 

bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 

3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início 

do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Do 

mesmo modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS 

REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO - TARIFA DE 

CADASTRO – POSSIBILIDADE – [...] PARCIALMENTE PROVIDO. [...] É lícita 

a cobrança da tarifa de cadastro, quando expressamente prevista no 

contrato e compatível com o valor praticado pelo mercado. [...] (Ap 

14709/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015)”. Destarte, 

no caso sub judice é legítima a sua cobrança, na esteira dos 

entendimentos jurisprudenciais citados. Outrossim, também não assiste 

razão à requerida, no tocante a restituição do IOF (Imposto sobre 

Operações Financeiras), uma vez que o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça , no julgamento dos REsp nº. 1.251.33/RS e Resp nº. 1.255.573/RS 

pacificou o entendimento no sentido de que: “Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (REsp 1255573/RS, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

28/08/2013, DJe 24/10/2013 – grifei).” Esse também é o entendimento 

jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO (VEÍCULO) – [..] PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E 

SEGUNDO APELO DESPROVIDO. [...] . Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito 

(IOF/IOC) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 
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sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...]. (Ap 166136/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)”. Nessa senda, não há que se 

falar em descaracterização da mora, haja vista que não restou 

comprovada nenhuma cobrança indevida durante o período de 

normalidade do contrato. Ademais, a mora restou caracterizada, 

aplicando-se o artigo 3º do Dec. Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 

10.931/04, no sentido de que o credor poderá requerer busca e 

apreensão do bem, quando estiver comprovada a mora do devedor. 

Entretanto, verifica-se que a requerida efetuou o pagamento da 

integralidade do débito pendente, conforme ID 6725223, consoante 

permitem os §§1º e 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, in verbis: 

“[...] § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No 

prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. Insta 

ressaltar que os honorários advocatícios e as custas processuais não 

integram o débito pendente para efeito de purgação da mora, na linha do 

que prescreve textualmente o referido artigo 3º , § 2º , do Decreto-Lei 

911/69, bem como o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido: 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. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 

27/05/2014) Desta feita, é de rigor a procedência da presente demanda, 

haja vista o reconhecimento dos pedidos iniciais com a quitação integral do 

débito pela requerida. Por fim, não há que se falar em incidência de multa, 

haja vista que, conforme documento de ID nº. 8342369 o veículo já foi 

restituído para a requerida. Ante ao exposto, em decorrência da purgação 

da mora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “a”, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no artigo 85, § 2º, NCPC, todavia, a exigibilidade de tais verbas fica 

suspensa, uma vez que se trata de beneficiária da justiça gratuita (ID nº. 

7322888). Consigno, ainda, que o requerente deverá, no prazo de 15 

(quinze) dias, providenciar a baixa do gravame incidente sobre o veículo 

“GRAND SIENA ESSENCE DUAL.PLUS SUBLIME 1.6 16V; 2015, Chassi: 

9BD19716TG3259610, Placa QLB-2265, cor: branca”. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010775-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

CLEBER ANTUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1010775-39.2017.8.11.0015 Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta por BV FINANCEIRA S/A, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de CLEBER ANTUNES DE 

SOUZA, alegando que as partes celebraram cédula de crédito bancário, 

com alienação fiduciária do veículo descrito na inicial, o qual não foi 

cumprido pelo requerido, eis que se tornou inadimplente a partir da parcela 

com vencimento em 30/11/2016, razão pela qual, pugnou, liminarmente 

pela busca e apreensão do bem. Com a inicial, vieram os documentos de Id 

nº. 9908663 a 9908715. A busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID 

nº. 10399632) e devidamente cumprida, sendo o veículo apreendido e 

depositado em mãos do depositário indicado pela parte requerente (fls. 

10711745). Devidamente citado (ID nº. 10711745), o requerido apresentou 

contestação no ID de nº. 10899724, alegando, preliminarmente, inépcia da 

inicial e ausência dos pressupostos de constituição válido e regular do 

processo. No mérito, sustentou que, com a apreensão do veículo, os 

valores pagos pelo requerido devem ser devolvidos. Juntou os 

documentos de ID nº. 10899734 a 10899779. A requerente apresentou 

impugnação à contestação refutando os argumentos da defesa (ID nº. 

11119953). A decisão de ID de nº. 11291412 determinou que as pares 

especificassem as provas que pretendiam produzir, sendo que ambas 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids nº. 11349006 e 

11369630). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Anota-se que o 

feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do 

Código de Processo Civil 2015, já que a questão debatida versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, notadamente diante da manifestação 

das partes neste sentido. 1 - DAS PRELIMINARES: 1.1 Da alegação de 

inépcia da petição inicial: A parte requerida alegou a inépcia da petição 

inicial, sob a justificativa de que a instituição financeira não juntou o 

contrato original firmado pelas partes, bem como estão ausentes as 

assinaturas das testemunhas. Entretanto, não assiste razão à requerida 

quanto à preliminar de inépcia da petição inicial, haja vista que, nas ações 

de busca e apreensão, é desnecessária a juntada do contrato original, 

bastando a apresentação da cópia do instrumento contratual firmado pelas 

partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO – DESNECESSIDADE – BUSCA E APREENSÃO 

EFETIVADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – 

RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a liminar constritiva foi 

devidamente cumprida, ensejando, por conseguinte, a apreensão do 

veículo alienado fiduciariamente. Desse modo, desaparece a possibilidade 

de conversão da ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei nº 

911/69, em ação de execução, sendo, portanto, despicienda a 

apresentação da via original do contrato de financiamento. Ademais, em 

momento algum, foi oportunizado ao banco/autor promover a emenda da 

inicial, com juntada do original do contrato, a despeito do mandamento 

insculpido no artigo 321, caput, do Código de Processo Civil. O processo 

seguiu seu curso normal até o deslinde final, com a consolidação da 

posse e da propriedade do veículo em mãos do autor, sem que a parte 

devedora tenha, em algum momento, se insurgido contra a existência da 

dívida. [...] (Ap 9532/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)”. 

(TJ-MT - APL: 00289947820138110041 9532/2017, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2017, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2017) Outrossim, a exigência da 

assinatura de duas testemunhas é requisito apenas para o caso de 

conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, o que não 

se verifica no caso, haja vista que o veículo foi apreendido. A propósito: 

“[...] Para que o contrato de financiamento com garantia em alienação 

fiduciária possa ser considerado título executivo extrajudicial faz-se 

necessário a assinatura do devedor e de duas testemunhas 

instrumentárias (art. 784, inciso III, do CPC), o que não se observa na 

espécie. 3. A inexistência de título executivo extrajudicial implica na 

extinção da execução, por ausência dos pressupostos indispensáveis à 

sua propositura, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC [...]”. Apelo 

i m p r o v i d o .  ( T J - D F  0 0 3 1 5 9 9 2 6 2 0 1 6 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0031599-26.2016.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 

20/04/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

30/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa senda, rejeito a 

preliminar. 1.2 – Da preliminar de ausência de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo: O requerido sustentou a 

ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, haja vista que não foi devidamente notificado, não 

estando constituído em mora. Sobre o assunto, cumpre esclarecer que, de 

acordo com a professora Teresa Celina de Arruda Alvim Wambier “para a 

existência jurídica e desenvolvimento regular do processo judicial, é 
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indispensável a presença da petição inicial, que deverá ser aceita, 

obedecidos os critérios técnicos da sua formulação e da citação, ato 

processual pelo qual se chama ao juízo o réu ou interessado. Quanto às 

partes, é essencial que detenham capacidade processual e postulatória”. 

(WAMBIER, Teresa Celina de Arruda Alvim. Nulidades do Processo e da 

Sentença. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, 4ª ed. Pg. 25-27). Com 

tais considerações, analisando o caso em comento, verifico que estão 

presentes todos os pressupostos processuais para desenvolvimento 

válido e regular do presente processo, eis que ambas as partes detém 

capacidade para estar em juízo, a petição inicial encontra-se em 

consonância com o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil de 

2015, bem como a citação da requerida se deu de maneira regular. 

Ademais, verifica-se que não assiste razão ao requerido, uma vez que a 

notificação extrajudicial de ID nº.9908673 observou os critérios legais, eis 

que foi encaminhada por intermédio de Cartório de Notas e Registro para o 

endereço do requerido, tendo, contudo, retornado com a informação: 

“ausente”. Além disso, observa-se que a parte requerente comprovou a 

mora do requerido, conforme se vê do instrumento de protesto juntado no 

ID de nº. 9908699, valendo ressaltar que, nas dívidas garantidas por 

alienação fiduciária, a mora se constitui segundo preconiza o artigo 2º, § 

2º, Decreto-lei 911/69, in verbis: “A mora decorrerá do simples vencimento 

do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor”. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 557 DO CPC) - 

BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DA MORA - PROTESTO POR 

EDITAL - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA 

A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - SÚMULA Nº 72 DO STJ - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é condição 

de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, e pode ocorrer por 

meio de protesto do título por edital, desde que esgotadas todas as 

tentativas para a localização do devedor. Logo, o regimental de decisão 

que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento. (AgR 

124572/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)”. Isto posto, 

rejeito a preliminar. 2 – DO MÉRITO: Denota-se que o pedido inicial foi 

devidamente instruído com os documentos necessários para demonstrar a 

existência de negócio jurídico entre as partes, materializado pela cédula de 

crédito bancário de ID nº. 9908669, na qual constaa alienação fiduciária do 

bem descrito na inicial. No ponto, insta destacar que o contrato não 

padece de irregularidades, porquanto descreveu o valor do débito, o local 

e a data para pagamento, os encargos e os bens ofertados em garantia, 

conforme dispõe o artigo 1º, §1º do Decreto Lei 911/1969: “[...] 1º A 

alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento, 

público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente 

arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos 

do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros, e conterá, 

além de outros dados, os seguintes: a) o total da divida ou sua estimativa; 

b) o local e a data do pagamento; c) a taxa de juros, os comissões cuja 

cobrança for permitida e, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação 

de correção monetária, com indicação dos índices aplicáveis; d) a 

descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos 

indispensáveis à sua identificação”. Outrossim, observa-se que o 

requerente comprovou a mora do requerido, conforme se verifica do 

instrumento de protesto colacionado no ID de nº. 9908699. Assim, 

verifica-se que restou comprovada a mora da requerida, de modo que a 

apreensão dos bens encontra guarida nas disposições do artigo 3º do 

decreto Lei nº. 911/1969: “Art. 3 O proprietário fiduciário ou credor 

poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2 do 

art. 2, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 

2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3º O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. Grifei. Ademais, de acordo com o entendimento 

emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, são legítimas as 

cláusulas que preveem o vencimento antecipado das parcelas, em caso 

de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária 

em garantia, como na hipótese dos autos, competindo ao requerido 

(devedor), para fins de purgação da mora, pagar a integralidade das 

dívidas apresentadas pelo credor na peça exordial, consistente no valor 

das parcelas vencidas e vincendas. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO 

DADA PELA LEI N. 10.931/2004. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência 

da Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, DJe 

27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o 

entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o 

pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da 

dívida. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 

1494688/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 16/06/2015). Nessa perspectiva, o 

inadimplemento contratual acarreta a rescisão dos pacto, com a 

consequente apreensão dos bens, 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 dos bens, 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. Outrossim, 

de acordo com o disposto no artigo 2º, do Decreto Lei nº.911/1969, os 

valores das parcelas quitadas pelo devedor fiduciante e o preço 

alcançado com a venda do bem serão deduzidos do saldo devedor e, 

eventualmente, havendo saldo credor remanescente, este será devolvido 

ao devedor/fiduciário, não havendo que se falar, neste momento, em 

restituição de valores. A propósito: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VENDA DO VEÍCULO - AVALIAÇÃO PRÉVIA - 

DESNECESSIDADE -DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO 

DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO 

- RECURSO PROVIDO. A leitura do art. 2º, caput, do DL nº 911/69, 

demonstra que é desnecessária a avaliação prévia do veículo e que as 

parcelas já pagas pelo devedor fiduciante não deverão ser devolvidas, a 

princípio. Isso, porque elas são utilizadas para o abatimento do débito, 

assim como o preço havido com a venda do bem alienado fiduciariamente. 

Somente será devolvido ao devedor eventual saldo apurado, depois de 

quitada sua dívida. Recurso provido.” (TJMG – AC nº 

1.0027.11.032014-3/001, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, 17ª Câmara 

Cível,J. 11/07/2013, DJe 23/07/2013). Grifei. “APELAÇÃO CÍVEL - 

DECRETO-LEI 911/69 - VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO ALIENADO 

FIDUCIARIAMENTE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - FIXAÇÃO DE PREÇO 

MÍNIMO PARA VENDA, VINCULADO AO VALOR DE MERCADO OU A UM 

PERCENTUAL DA TABELA FIPE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - 

RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 2º do Decreto-lei 911/69, "No 

caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas 

mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá 

vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, 

avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo 

disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o 

preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas." Ausente a previsão legal de fixação de um 

preço mínimo para venda do bem na fase de alienação extrajudicial da 

busca e apreensão, descabe falar-se na vinculação do preço do bem ao 

valor de mercado ou a percentual da tabela FIPE. Há de se considerar a 

particularidade do estado do bem e que eventual discordância quanto ao 

saldo remanescente poderá ser discutida nas vias ordinárias, em atenção 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a via 

executiva, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade. [...](Des. João 

Cancio)”. TJ-MG - AC: 10105120012049001 MG, Relator: João Cancio, 

Data de Julgamento: 21/02/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 24/02/2017). Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o 

contrato firmado entre as partes, consolidando nas mãos da parte 

requerente o domínio e a posse plena do seguinte bem: “FORD FUSION 

SEL 2.3 16V, 2008, cor: prata, placa: NJE-6165, chassi: 

3FAHP08ZX8R215324”, sendo facultada a venda a terceiros, após o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 493 de 601



trânsito em julgado da sentença, respeitando-se os termos do art. 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Por fim, condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, NCPC. 

Transitada esta em julgado, procedam-se com as anotações necessárias 

e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 250262 Nr: 18441-79.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico , para os efeitos de direito, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos ao setor de expedição de materia de imprensa para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) Advogado(a,s) da Parte Autora para manifestar-se 

no prazo legal quanto a Carta Precatória devolvida e juntada às fls. 

86/126.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 185603 Nr: 6739-10.2013.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAZINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE RABAIOLI SOUSA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:Promotora de Ju

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

AUTOS N.º 6739-10.2013.811.0015 - Código: 185603

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PARTE RÉQUERIDA: JAZINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da r. 

SENTENÇA proferida(o) pelo juízo, a seguir transcrita.

 CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA: Decretada a 

Interdição de JAZINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, declarando sua 

incapacidade civil para práticas de atos patrimoniais, negociais e da vida 

civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e Art. 747 e seguintes 

do Código de Processo Civil nomeando como seu(a) curador(a) 

MINISTÉRIO PÚBLICO, em conformidade com a r. sentença, a seguir 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a presente 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO de JAZINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, alegando, 

em síntese, que a irmã do interditando, Sra. Francilei de Oliveira Silva, 

compareceu naquela PROJUS relatando que o irmão possui retardo mental 

moderado/grave e epilepsia, sendo incapaz de exercer os atos da vida 

civil. Ao final, requereu a decretação da interdição de Jazinho Rodrigues 

de Oliveira, nomeando-se curadora sua irmã, Sra. Francilei de Oliveira 

Silva. Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/51. Recebida a inicial, 

foi designada a citação do interditando (fl. 52). A diligência restou positiva 

(fl. 55). Na audiência de interrogatório, o interditando respondeu aos 

questionamentos. Na sequência, foi nomeado curador especial e 

concedido prazo para impugnação (fls. 56/58). Após requerimento 

ministerial (fl. 59), Francilei de Oliveira Silva foi nomeada curadora 

provisória do interditando (fl. 60). A curadora especial apresentou 

impugnação à interdição e apresentou quesitos (fls. 65/67). A CIRETRAN 

informou a inexistência registro em nome do interditando (fls. 68/69). À fl. 

70 este juízo nomeou perito para realização do laudo pericial. O Ministério 

Público manifestou-se nos autos e juntou documentos (fls. 71/72 e 73/74). 

Após diligências, às fls. 94/96 aportou aos autos o laudo pericial. O 

Ministério Público manifestou-se pela decretação da interdição de Jazinho 

Rodrigues de Oliveira, com a nomeação de Francilei de Oliveira Silva como 

curadora (fl. 97). A curadora especial requereu a improcedência da ação 

(fl. 99/100). O Cartório de Registro de Imóveis indicou a inexistência de 

bens imóveis em nome do interditando (fl. 101). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O feito dispensa maior dilação probatória, sendo 

desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento, uma 

vez que a prova pericial produzida nos autos é suficiente para a 

apreciação do pedido inicial, razão pela qual, passo ao julgamento do feito 

no estado em que se encontra. A interdição constitui-se em instituto 

jurídico que visa a proteção das pessoas incapazes, bem como de seu 

patrimônio, de eventuais prejuízos, com a nomeação de curador que 

atuará substituindo ou completando a vontade do interditando, conforme 

os limites da curatela. Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é 

uma medida de proteção consistente em declarar, o poder judiciário, que 

em determinada pessoa não se verifica o pressuposto da plena 

capacidade para prover seus próprios negócios, falha que a inibe da 

prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil 

brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre 

que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa 

com Deficiência houve a revogação da previsão legal de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física. Confira-se a nova 

redação do artigo 4º do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 

13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à 

maneira de os exercer: (...) III - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade;” Outrossim, dispõe o 

artigo 4º da Lei nº 13.146/2015: “Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem 

direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não 

sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do 

referido Estatuto estabelece que “a pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas.”. Por outro lado, o novo Diploma 

Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa com deficiência 

será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se 

constitui em medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, 

art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), verifica-se que o legislador, em 

homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu que a 

pessoa com deficiência deixe de ser taxada como incapaz, para ser 

considerada – em uma perspectiva constitucional isonômica – dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil. 

Confirmando tal tese, temos o artigo 747 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) que estabelece o instituto da 

interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código de Processo Civil preceitua 

que ao decretar a interdição, o juiz nomeará curador e fixará os limites da 

curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito (I) e, 

considerará as características pessoais do interdito, observando suas 

potencialidades, habilidades, vontades e preferências (II). Desse modo, na 

análise do caso concreto cabe ao magistrado verificar se é o caso de 

aplicação da medida extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para 

a prática de certos atos de acordo com seu estado e desenvolvimento 

mental, observando-se suas características pessoais. No presente caso, 

o laudo de fls. 94/96, em resposta aos quesitos, atestou que Jazinho 

Rodrigues de Oliveira é portadora de anomalia psíquica grave – CID F72 – 

o que o impede de reger sua própria pessoa e administrar seus bens, não 

manifestando sua vontade de forma válida, sendo seu quadro clínico 

irreversível. Consta, ainda, que o interditando apresenta atraso no seu 

desenvolvimento psíquico desde o primeiro ano de vida. Outrossim, 

confirmando a incapacidade civil do interditando, em audiência de 

interrogatório ele respondeu às perguntas de forma singela, dizendo que 

estuda na APAE, que não trabalha, que normalmente brinca em casa (fl. 

58). Cabe salientar, ainda, que o laudo pericial realizado por perito indicado 
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por este juízo não foi impugnado pelas partes. Destarte, as provas 

contidas nos autos indicam que o interditando não tem condições mínimas 

de gerir seus próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão 

aos termos da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a 

incapacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, visto 

que o laudo pericial concluiu que o mesmo é desprovido de capacidade de 

fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código Civil. No tocante 

ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de interdição, dispõe o 

artigo 747 do Código de Processo Civil: “Art. 747. A interdição pode ser 

promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; 

III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o 

interditando; IV - pelo Ministério Público.” No presente caso, o(a) 

representante do Ministério Público possui legitimidade para pedir a 

interdição, vez que em conformidade com o supracitado artigo. Com 

relação à nomeação para curador(a), o artigo 755 do Código de Processo 

Civil indica que a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender 

aos interesses do curatelado (§ 1º). No caso em tela, a requerente é irmã 

do interditando (fls. 25 e 28), portanto, possui legitimidade para pedir a 

interdição e ser nomeada curadora, nos termos dos artigos 747 e 755, 

ambos do Código de Processo Civil. Por fim, com relação a eventuais bens 

em nome do interditando, impende consignar que o Código de Processo 

Civil não mais prevê a constituição de hipoteca legal, sendo que de acordo 

com o artigo 757 do Código de Processo Civil, “a autoridade do curador 

estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar sob a 

guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição”. Desse 

modo, considerando que a curadora não poderá alienar ou onerar bem de 

qualquer natureza pertencente ou que venha a pertencer ao curatelado 

sem autorização judicial e que os valores porventura recebidos de 

entidade previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus bens 

deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no 

bem-estar do curatelado (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso 

a prestação de contas. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.767, 

inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO 

A INTERDIÇÃO de JAZINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, devidamente 

qualificado nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de 

atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora 

Francilei de Oliveira da Silva, que deverá prestar compromisso de bem e 

fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código 

de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local (01 (uma) vez) 

e no órgão oficial (03 (três) vezes), com intervalo de 10 (dez) dias. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Pessoas competente para 

averbação e inscrição da interdição, bem como termo de curatela 

definitiva. Após o compromisso, cientifique-se o(a) curador(a) de que 

alguns atos só poderão ser praticados com autorização deste juízo (art. 

1.774 c/c arts. 1.748 e 1.749, do CC). Após as providências necessárias, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 OBSERVAÇÃO: 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, 

Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino, Gestor(a) Judiciário(a), que 

conferi e assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 152625 Nr: 713-64.2011.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo de 

suspensão do feito, sem que houvesse manifestação da parte 

interessada. Razão pela qual, e em cumprimento ao item 02 da decisão de 

fl. 68, remeto estes autos ao cumprimento para proceder a INTIMAÇÃO 

do(a) Advogado(a,s) da Parte Autora, para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 120263 Nr: 12421-82.2009.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSR, JSR, IAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSR-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BUENO FERNANDES 

NAVARINI - OAB:MT/13.064, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo de 

suspensão do feito, sem que houvesse manifestação da parte 

interessada. Razão pela qual, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, remeto estes autos 

ao cumprimento para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a,s) da 

Parte Autora, para manifestar-se no prazo legal, em conformidade com o 

item 02 da decisão de fl. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191349 Nr: 12980-97.2013.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFB, JJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo de suspensão 

do feito, sem que houvesse manifestação da parte interessada. Razão 

pela qual, encaminho estes autos ao setor de expedição de matéria para 

imprensa com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a) 

ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar no feito, em conformidade com decisão de fls. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252278 Nr: 19491-43.2015.811.0015

 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: TRANSPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP 

(PANTANAL PNEUS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL TENÓRIO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVÉRIO - OAB:12.762-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, Dr. VANUZA 

MARCON MATHEUS SILVÉRIO para que no prazo de 05 (cinco) dias 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de Citação e Intimação, no valor de R$ 42,00, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – complementação – escolher a opção emissão 

de guia complementação – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos 

para posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251198 Nr: 18905-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e do Provimento n° 56/2007-CGJ , 

encaminho estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) 

da Parte Autora para manifestar-se quanto a certidão negativa de fls. 

26/34 (Carta Precatória), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229775 Nr: 5467-10.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHPG, LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, em conformidade com a r. decisão de fl. 64, e em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

matéria para imprensa para proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) Advogado(a,s) 

da parte Autora, para atualização do débito e posterior expedição de 

mandado de citação/intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 123777 Nr: 2990-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNDBG, NNDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT, NAIANE RIBEIRO BUSS - 

OAB:18237/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, JOAO GABRIEL DAN LOPES - OAB:15678-O/MT

 Certifico, para os efeitos de direito, que INTIMO o(a,s) Advogado(a,s) da 

parte Autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o cálculo 

atualizado do débito exequendo, em conformidade com o 

despacho/decisão de fl. 156, destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 87822 Nr: 5257-37.2007.811.0015

 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: NTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, para os efeitos de direito, que decorreu o prazo de 

suspensão do feito, sem que houvesse manifestação da parte 

interessada. Razão pela qual, e em cumprimento ao item 02 da decisão de 

fl. 68, remeto estes autos ao cumprimento para proceder a INTIMAÇÃO 

do(a) Advogado(a,s) da Parte Autora, para manifestar-se no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009007-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. R. (AUTOR(A))

P. K. A. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. P. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1009007-44.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. 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. 3. Em virtude de prova 

pré-constituída, e ante a ausência de comprovação dos valores 

percebidos mensalmente pelo requerido, arbitro os alimentos provisórios 

em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, em favor da filha 

Heloísa Victória Reis Pereira, a ser colocado à disposição da parte 

requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser efetuado o 

depósito de tais valores na conta bancária informada na exordial, devidos 

a partir da citação. 4. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de Processo Civil. 5. 

Cite-se o(a) réu(ré) e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência. 6. Consigne-se no mandado que as partes 

deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil. 7. Ciência 

à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse de 

incapaz. 8. Se não houver acordo na audiência de tentativa de 

conciliação, designe-se audiência de conciliação, instrução e julgamento, a 

ser presidida pelo presente magistrado, em conformidade com a Lei n.º 

5.478/68. 9. Na hipótese acima descrita, intimem-se as partes, na própria 

audiência de tentativa de conciliação, para que compareçam à audiência 

de conciliação, instrução e julgamento acompanhados de seus advogados 

e suas testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e a ausência da parte ré em confissão e revelia (art. 7º, Lei n. 

5.478/68). 10. Defiro os benefícios contidos no artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil. 11. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 20 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito >

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009137-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA (ADVOGADO(A))

TANIA TEREZINHA SALDANHA PEGORARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

 

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 

#1009137-34.2018.8.11.0015 REQUERENTE: TANIA TEREZINHA 

SALDANHA PEGORARO REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE 

SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA E URGÊNCIA proposta por TÂNIA 

TERESINHA SALDANHA PEGORARO em desfavor do INSTITUTO E 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP/MT 

(PREVISINOP). Aduz a inicial que “a Autora requereu e protocolou em 

08.08.2018, perante a Ré, aposentadoria por tempo de contribuição 

(especial-professor) pretendendo o enquadramento ao art. 6 da emenda 

EC 41/2003, a lhe concede o direito de receber o benefício de 100% (cem 

por cento) da última remuneração de contribuição e paridade garantida 

com relação aos reajustes dos demais servidores que continuarem na 

ativa”. Estende afirmando que “em resposta, a Ré proferiu decisão 

administrativa, do qual cópia acompanha a inicial (DOC. 02), no dia 

14.08.2018, negando o pedido da Autora de aposentadoria por tempo de 

contribuição (especial-professor), da última remuneração de contribuição”, 

no entanto informa que “a servidora faz jus a aposentadoria por Tempo de 

Contribuição permanente da 41/2003 – especial professor com os 

proventos calculados pela média das 80% maiores contribuições”. Por fim, 

requer, liminarmente, que seja determinada a “implantação do benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição – INTEGRAL da última 

remuneração, ou, não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, 

ENTENDE a Autora QUE A ANÁLISE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA no que 

tange a aposentadoria integral, PODERÁ SER MAIS BEM APRECIADA EM 

SENTENÇA”, ou, subsidiariamente, a “implantação do benefício de 
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aposentadoria concedido administrativamente (decisão administrativa) 

(DOC. 02), ou seja, com proventos calculados pela média das 80% (oitenta 

por cento) das maiores contribuições desde a data do requerimento 

administrativo apresentado em 08.08.2018, Data do Requerimento 

Administrativo (DER)”. 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 Novo Código, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO 

da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou 

CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”). Logo, 

a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou 

seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a 

ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com 

esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e 

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no 

que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda 

relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, 

só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é 

necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS 

BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que 

a TUTELA pretendida é de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. Depreende-se 

dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, 

SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA ACAUTELATÓRIA 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a Autora REQUEREU, em 08/08/2018, sua 

“aposentadoria voluntária por tempo de contribuição – Especial Professor 

Regra de Transição Emenda Constitucional, 41/2003 – Ingresso no Serviço 

Público Antes de 19/12/2003, com o 100% (cem por cento), da última 

remuneração de contribuição paridade garantida” (ID. 15354300 - Pág. 1). 

Em RESPOSTA, o Requerido informou, em 14/08/2018 (ID. 15354087 - Pág. 

1-3), que “a servidora em tela não faz jus a aposentadoria por tempo de 

contribuição – INTEGRAL da última remuneração de contribuição”, no 

entanto “faz jus a aposentadoria por Tempo de Contribuição permanente 

da 41/2003 – especial professor com os proventos calculados pela média 

das 80% das maiores contribuições”. Nesse sentido, o PEDIDO inicial de 

ANTECIPAÇÃO de TUTELA, qual seja, a “implantação do benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição – INTEGRAL da última 

remuneração”, ACARRETARIA no RECONHECIMENTO do PROVIMENTO 

DEFINITIVO da tutela pretendida na inicial, ou seja, em SEDE IMPRÓPRIA 

estar-se-ia PROCLAMANDO o JUÍZO de CERTEZA, o que só é possível 

com a regular instrução probatória e por meio do juízo de cognição 

exauriente. Não pode, portanto, a parte Requerente obter a satisfação do 

provimento final pretendido por meio do instituto da antecipação dos 

efeitos da tutela, eis que a finalidade do instituto é assegurar a ocorrência 

dos escopos do processo, incidindo sobre efeitos e não sobre o 

provimento em si mesmo considerado. Dessa forma, referido pedido, como 

formulado, será melhor apreciado em sentença de mérito. Por outro lado, 

como PEDIDO SUBSIDIÁRIO, a Autora pretende “implantação do benefício 

de aposentadoria concedido administrativamente (decisão administrativa) 

(DOC. 02), ou seja, com proventos calculados pela média das 80% (oitenta 

por cento) das maiores contribuições desde a data do requerimento 

administrativo apresentado em 08.08.2018, Data do Requerimento 

Administrativo (DER)”. Ora, o próprio Requerido RECONHECE, por meio do 

Ofício nº 238/PREVISINOP/2018 de 14/08/2018, que a Autora “faz jus a 

aposentadoria por Tempo de Contribuição permanente da 41/2003 – 

especial professor com os proventos calculados pela média das 80% das 

maiores contribuições”; logo, EVIDENTE a presença do REQUISITO do 

“FUMUS BONIS IURIS”, contudo, reconhecido a partir de 14/08/2018, e não 

da formulação do pedido em 08/08/2018. Da mesma forma, PRESENTE o 

REQUISITO do “PERICULUM IN MORA”, diante do tempo de tramitação da 

demanda, na medida em que se fará necessária dilação probatória, e, 

ainda, porque NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL AGUARDAR O TEMPO QUE 

FOR PARA VER CONCRETIZADO DIREITO JÁ RECONHECIDO 

ADMINISTRATIVAMENTE. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS 

colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, vislumbrando a 

coexistência do “fumus bonis juris” e do “periculum in mora”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a 

“implantação do benefício de aposentadoria”, reconhecido 

administrativamente, “com proventos calculados pela média das 80% 

(oitenta por cento) das maiores contribuições” desde a data da decisão 

administrativa proferida em 14/08/2018. DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015. 

CITE-SE o Requerido, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante 

artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015. Com a contestação, vista à 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009152-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI (ADVOGADO(A))

TADEU PAULO BELLINCANTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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 

#1009152-03.2018.8.11.0015 REQUERENTE: TADEU PAULO 

BELLINCANTA REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por TADEU PAULO BELINCANTA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a inicial que “o Autor 

teve contra si lavrado o Auto de Infração SEMA nº 124608, doravante 

denominado AI, que resultou no Processo Administrativo nº 324490/2010, 

doravante denominado PA, pelo seguinte motivo: Por fazer uso de fogo em 

107,195 h a em áreas agropastoris sem autorização do órgão ambiental 

competente conforme Parecer da Coordenadoria de Geotecnologia n° 186 

CG/SMIA/2009”, fixando-se multa ambiental no valor de R$ 107.195,00, 

bem como “também tomou conhecimento do AI 124609, que gerou o 

Processo Administrativo nº 324442/2010, doravante denomina PA, a partir 

da seguinte descrição: Por destruir com uso de fogo 2,978 ha de 

vegetação nativa em área de reserva legal, sem aprovação prévia por 

órgão ambiental competente, conforme Parecer da Coordenadoria de 

Geotecnologia n° 186 CG/SMIA/2009”, cuja multa foi arbitrada em R$ 

22.335,00. Esclarece que o próprio Autor comunicou os fatos à autoridade 

policial, em 15/09/2008, “promovendo ações de contenção do sinistro, o 

qual culminou por definhar/extinguir em partes distintas, evitando a queima 

de pastagens de outros retiros da mesma propriedade. Tal era a boa-fé 

que também comunicou o fato a própria SEMA, através de documento 

protocolizado sob o nº 560168/2008, de 17/09/2008, e que se 

ENCONTRAVA EM PROCESSO DE LICENCIAMENTO, iniciado anos antes, 

através do protocolo 315875/2006”, de maneira que “lá também informou 

que, em que pese iniciado na área de pastagem, o local fora plenamente 

recuperado com o advento do início da estação das chuvas, sendo 

novamente destinado à engorda de gado, no ano seguinte, com ciclo 

repetido nos anos vindouros”. Estende afirmando que “ambos os AI´s 

foram lavrados quase DOIS ANOS após o evento, causando 

PERPLEXIDADE pelo fato de ter derivado justamente da ANÁLISE DE 

‘cicatrizes’ DETECTADAS EM IMAGENS SATÉLITE PARA APROVAÇÃO DO 

LICENCIAMENTO”, ensejando, ainda, além das multas ambientais, a 

inscrição das mesmas em Certidão de Dívida Ativa e Protesto Extrajudicial. 

Por fim, requer, como tutela antecipada a suspensão dos “efeitos da 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 2017502438, lavrada a partir do AI/SEMA nº 

124608/2010 e PA/SEMA nº 324490/2010, de forma a possibilitar, ao 

menos, a obtenção (quando solicitadas) de certidão positiva, com efeito de 

negativa, ipso facto, SUSPENDENDO também os efeitos do PROTESTO – 

COD. CERT. 79223.11381.15024.54094, lavrado no Cartório do 2º Ofício 
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Extrajudicial da Comarca de Sinop, de 09/03/2018”, bem como 

“SUSPENDER a tramitação administrativa do AI/SEMA 124609, que gerou o 

PA/SEMA nº 324442/2010, evitando os efeitos mais nefastos, eis que 

derivado da mesma fiscalização viciada que gerou o outro, evitando 

proliferação de decisões conflitantes, assegurando a EFETIVIDADE DAS 

DECISÕES JUDICIAIS”. 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, ao que parece, 

INDEVIDA, não devendo sofrer os EFEITOS do PROTESTO, mesmo porque 

os débitos relacionados à Certidão de Dívida Ativa nº 2017502438, lavrada 

a partir AI/SEMA nº 124608/2010 e PA/SEMA nº 324490/2010, referem-se 

a multas ambientais fixadas no âmbito de licenciamento ambiental oriundo 

de fatos comunicados pelo próprio Autor, e, ainda, lavrados, 

aproximadamente, 02 (dois) anos após o evento, a partir de imagens 

satélite para aprovação daquele licenciamento. 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 

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. Ademais, o Autor, 

desde logo, se propõe a prestar CAUÇÃO REAL como garantia do 

processo. Quanto a CAUÇÃO, ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR 

que: “O Código não condicionou, sempre e obrigatoriamente, todas as 

medidas liminares à prestação de caução; apenas facultou ao juiz o poder 

de determinar a contracautela (...) caso em que poderá determinar que o 

requerente preste caução (...- diz o art. 804), o que, naturalmente, será 

feito quando a imprecisão dos elementos de convicção produzidos pelo 

requerente não propiciar ao juiz a segurança mínima para convencer-se 

da inteira procedência da pretensão cautelar in li mine litis” (Processo 

Cautelar, 22a ed., EUD, São Paulo, 2005, p. 142). Não há dúvida de que a 

contracautela mediante depósito em dinheiro do valor da obrigação à 

ordem do Juízo é a forma mais efetiva de garantir a reparação dos danos 

que a execução da liminar possa causar. No entanto, quando a lei não 

determina a espécie de caução, de rigor a concessão de oportunidade 

para que o obrigado escolha o modo de prestá-la. A caução pode ser real 

ou fidejussória e quando a lei não determinar a espécie de caução, esta 

poderá ser prestada mediante depósito em dinheiro, papéis de crédito, 

títulos da União ou dos Estados, pedras e metais preciosos, hipoteca, 

penhor e fiança. Esta garantia, que é destinada a eventual ressarcimento 

de danos causados à parte ex-adversa, não pode ser recusada se 

reconhecida a sua idoneidade e demonstrados os seus requisitos, eis que 

cabe à parte interessada optar pelas modalidades de caução 

especificadas em lei, conforme alhures exposto. “In casu”, verifica-se que 

os bens oferecidos pela parte Autora são idôneos, não podendo, pois, ser 

recusada a caução real (ID. 15512090 - Pág. 1-5, 15512291 - Pág. 1-5, 

15512292 - Pág. 1-5), mormente porque, também, de valor superior ao 

débito “sub judice”. 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 da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

2017502438, lavrada a partir do AI/SEMA nº 124608/2010 e PA/SEMA nº 

324490/2010”, POSSIBILITANDO, assim, a obtenção, quando solicitadas, 

de certidão positiva, com efeito de negativa, bem como a SUSTAÇÃO dos 

EFEITOS do “PROTESTO – COD. CERT. 79223.11381.15024.54094, lavrado 

no Cartório do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop, de 09/03/2018”, 

e, ainda, DETERMINO a SUSPENSÃO da “tramitação administrativa do 

AI/SEMA 124609, que gerou o PA/SEMA nº 324442/2010”. No que tange 

ao PROTESTO EXTRAJUDICIAL, EXPEÇA-SE 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007708-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

IRINEU ANTONIO LAVEZZO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 

SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP. Processo: 

1007708-32.2018.8.11.0015 LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA 

E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 02.594.035/0001-21, 

estabelecida à Av. das Flores n. 843, Anexo do Hospital Jardim Cuiabá 

(Subsolo), Bairro Jardim Cuiabá, em Cuiabá (MT), através de seus 

procuradores infra-assinados, advogados inscritos na OAB-MT sob ns. 

3.065 e 18.291, com endereço profissional à Av. Isaac Povoas n. 1.251, 

Sala 901, em Cuiabá (MT), e-mails: jbbeneti@terra.com.br; 

leticiappereira@gmail.com, vem, respeitosamente, a presença de Vossa 

Excelência, expor e ao final requerer o seguinte. O Requerente recebeu 

ordem judicial para realizar procedimento cirúrgico no paciente IRINEU 

ANTONIO LAVEZZZO, informando, ainda, que a quantia já está bloqueada 

para fazer face aos seus custos, com determinação de indicação da 

conta corrente para transferência dos recursos. O Requerente, quando 

forneceu o orçamento já colacionado aos autos, informou que para a 

realização do procedimento cirúrgico será necessária sua internação, com 

1 (uma) diária de UTI Coronária e 2 (duas) diárias em apartamento ou 

enfermaria, devendo esta condição ser tratada diretamente com o hospital, 

vez que em suas dependências são realizadas apenas os procedimentos 

cirúrgicos e as internações ficam a cargo dos hospitais, consoante se 

constata da descrição no item n. 3 do respectivo orçamento. Assim sendo, 

informa o Requerente que para a realização do procedimento cirúrgico é 

necessário já existir a disponibilidade de vaga hospitalar, para que o 

paciente seja transferido imediatamente, sob pena de correr risco de 

morte. Em face do exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja 

intimado o paciente para que tome as providências necessárias, indicando 

a unidade hospitalar para sua convalescença, de fundamental importância 

para o regular procedimento cirúrgico, e uma vez confirmada a internação, 

será agendado seu procedimento cirúrgico. Na oportunidade, informa os 

seus dados bancários para transferência da quantia bloqueada: Banco 

Brasil S/A; Conta corrente: 5154-3; Agência: 1216-5; CNPJ 

02.594.035/0001-21. Nestes termos, P. E. Deferimento. Cuiabá (MT), 30 de 

outubro de 2018. JOÃO BATISTA BENETI LETÍCIA PEREIRA OAB-MT 3.065 

OAB-MT 18.291

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006933-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

ROSANE CRISTINA CAMARA SANTOS (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 : 

1006933-17.2018.8.11.0015; Valor causa: $30,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): ROSANE CRISTINA CAMARA SANTOS Parte Ré: 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), para querendo, manifestar-se à respeito da 

contestação apresentada. SINOP, 1 de outubro de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 206966 Nr: 8558-45.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso de Apelação interposta pelo Requerido: Município de 

Sinop/MT, foi protocolado no prazo legal, bem como este é dispensado do 

preparo, pois goza de isenção legal (art. 511, § 1º do CPC). Razão pela 

qual encaminho o presentes ao setor de intimação, para que a parte 

requerente se manifeste acerca do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 256148 Nr: 1487-21.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que decorreu o prazo para impugnação ao cumprimento de 

sentença, sem que a executada se manifestasse nos autos, embora 

devidamente intimada conforme fls. 29, razão pela qual encaminho os 

presentes autos ao setor de expedição de documento para intimação do 

autor, para que apresente cálculo atualizado, cpf, e dados bancários, para 

expedição de ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 130494 Nr: 9710-70.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO AO AUTOR COMO SEGUE: Certifico que, em 

conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, encaminho estes 

autos ao cumprimento para intimar as partes a se manifestarem no prazo 

de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 46778 Nr: 376-85.2005.811.0015

 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: ERALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 199094 Nr: 1891-43.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA BIANCHIN, MARIA CLARA BIANCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.
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 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231746 Nr: 6699-57.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI FRANCISCA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244363 Nr: 14666-56.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIA ALVES DOS SANTOS MANOEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244543 Nr: 14788-69.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MIRANDA BENEDITO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244548 Nr: 14791-24.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRÇO FELICIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 264401 Nr: 6177-93.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA GOBBI BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 269698 Nr: 9587-62.2016.811.0015

 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: MARLEI TRENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 274506 Nr: 12782-55.2016.811.0015

 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: CLAUDIONOR GUNS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182520 Nr: 3488-81.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236563 Nr: 9787-06.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WLADIMIR NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 
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ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009580-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009580-82.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: PERFISA - PERFILADOS DA 

AMAZONIA LTDA - EPP EXECUTADO: LUCIMAR DA SILVA OLIVEIRA 

Vistos, etc. I - CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma 

nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; II - Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado; III - Efetuada a penhora, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta deste 

Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 9.099/95), quando poderá o 

executado oferecer embargos, nos termos do inciso IX do artigo 52 da Lei 

n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da execução; IV - Efetuada a 

penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes para comparecer à 

respectiva audiência de conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 

51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; V - Caso não localizado o devedor e 

bens penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve a 

presente como Mandado/Ofício/Carta Precatór ia/Carta de 

Citação/Intimação. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 1 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001152-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVALDO DO NASCIMENTO BARBOSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008873-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEDIO LUIZ DASSI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000844-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FURTUNATO JACOBS (EXEQUENTE)

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA MARCHI DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste nos autos, requerendo o que for de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013461-50.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012927-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STHAEL APARECIDA SILVA (ADVOGADO(A))

DULLIANE GRAZIELI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

FERNANDO SALLES MICHELETTI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012927-60.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.472,68; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DULLIANE GRAZIELI DO 

NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por DULLIANE GRAZIELI DO 

NASCIMENTO contra GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

objetivando a condenação da parte requerida em danos materiais, devido 

à inércia no emplacamento do automóvel adquirido pela parte requerente, 

ocorrido após 30 dias do faturamento, o gerou a perda da isenção do 

IPVA, tendo que suportar pagamento a este título de R$ 472,68 

(quatrocentos setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) bem como, 

a pagarem indenização por danos morais. Realizada a audiência para 

tentativa de conciliação, esta restou frustrada. A requerida apresentou 

contestação e alegou, pois o atraso no emplacamento se deu por culpa 

exclusiva de terceiro, que não preencheu corretamente o contrato, 

deixando divergência no numero do chassi, ainda discorreu sobre a 

inexistência do dever de indenizar, requerendo a improcedência da ação. 

A parte requerente impugnou a contestação, ratificando os termos da 

inicial e requerendo a procedência da ação. É o relatório. Inicialmente, 

destaco a matéria comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 335 inciso I do CPC, razão pela qual, atenta aos princípios da 

celeridade e economia processual, passo ao seu imediato julgamento. A 

parte requerente comprovou que efetuou a compra do automóvel, e que o 

emplacamento ocorreu após 30 dias do faturamento do carro, fazendo 

com que perdesse a isenção de IPVA concedida pelo fisco estadual, cujo 

ônus lhe competia (artigo 373 inciso I do CPC). Assim, competia à 

requerida provar que não agiram com vício na prestação de serviço, nos 

termos do artigo 14 §1º e incisos do CDC, desconstituindo os fatos 

alegados pela parte requerente (artigo 373 inciso II do CPC). Nesta ordem 

de ideias, quanto aos danos materiais, imperioso reconhecer a veracidade 

das alegações da requerente, que suportou indevidamente o pagamento 

do IPVA, no valor de R$ 280,92, uma multa pelo atraso do emplacamento 

no valor de R$ 101,76, bem como despesas com despachante no valor de 

R$ 90,00, conforme comprovantes acostados aos autos. Quanto ao dano 

moral, entendo pela procedência da verba, pois a situação gerou 

desconforto a consumidora, que insistentemente cobrou a resolução do 

problema com o contrato, sem qualquer diligencia eficaz da parte 

promovida, fato que não pode ser confundido com o mero aborrecimento. 

Para 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 501 de 601



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$3.000,00 (três mil reais). Pelo 

exposto, REJEITO as preliminares, e, quanto ao mérito, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para condenar a reclamada a pagar à parte 

requerente a quantia de R$ 472,68 (quatrocentos e setenta e dois reais e 

sessenta e oito centavos) por danos materiais, corrigida pelo INPC/IBGE a 

partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação, bem como, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais, corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. P.R.I. Cumpra-se. SINOP, 3 de 

abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Intimação 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))

 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010125-04.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

RICARDO SILVA AMORIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR NARDIN (ADVOGADO(A))

DOMINGOS ANDRE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010125-04.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: RICARDO SILVA AMORIM 

EXECUTADO: DOMINGOS ANDRE DA COSTA Vistos, etc. 1. Tendo em 

vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem 

como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 28 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012981-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012981-38.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROCHA E GUERCI LTDA - ME 

REQUERIDO: RAQUEL DE FATIMA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Tendo em 

vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem 

como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 28 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003212-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003212-91.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: SANDRA REGINA PEDROSO 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o executado até o presente momento 

não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 
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n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 1 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003119-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI (ADVOGADO(A))

F.E. DA S. ROCHA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARI LUQUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003119-31.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: F.E. DA S. ROCHA - ME 

EXECUTADO: SILVIA MARI LUQUI Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o 

executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 1 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013396-55.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR (ADVOGADO(A))

VITOR NEI DALLA LIBERA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

VALTER ANTONIO PAJANOTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013396-55.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: VITOR NEI DALLA LIBERA 

EXECUTADO: VALTER ANTONIO PAJANOTI Vistos, etc. 1. Tendo em vista 

que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 1 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013255-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013255-02.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: DEBORA DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. 1. DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema 

RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso constate-se 

frutífera a constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. 

Oficial de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 1 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012828-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONITA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

RENATA CRISTINA VITOR GIROLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISI DAIANE KOGLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012828-05.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIA BONITA COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME EXECUTADO: DEISI DAIANE KOGLIN Vistos, etc. 

1. DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso constate-se frutífera a 

constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial 

de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 1 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012241-51.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDES CAVENAGHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012241-51.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIME PRADELA EXECUTADO: 

ORIDES CAVENAGHI Vistos, etc. 1. DEFIRO a pesquisa de veículos do 

executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 2. Caso constate-se frutífera a constrição, INTIME-SE o 

executado, através de mandado, para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça procederá com 

a avaliação do bem objeto da constrição, certificando, ainda, se o mesmo 

encontra-se na posse do executado; 3. Caso contrário, constatando-se 

infrutífera a pesquisa via RENAJUD, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do executado 

passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 
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consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. Serve a presente como 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 1 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010574-98.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA (EXEQUENTE)

VANUSA SALUSTIANO DE MACEDO SILVA (EXEQUENTE)

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010574-98.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: VANUSA SALUSTIANO DE 

MACEDO SILVA, FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA EXECUTADO: 

JURANDIR PEREIRA Vistos, etc. 1. DEFIRO a pesquisa de veículos do 

executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 2. Caso constate-se frutífera a constrição, INTIME-SE o 

executado, através de mandado, para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça procederá com 

a avaliação do bem objeto da constrição, certificando, ainda, se o mesmo 

encontra-se na posse do executado; 3. Caso contrário, constatando-se 

infrutífera a pesquisa via RENAJUD, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do executado 

passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. Serve a presente como 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 1 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002666-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

FABIO ROBERTO VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SASSK INGRIDI BRITO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002666-36.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FABIO ROBERTO VIEIRA 

EXECUTADO: SASSK INGRIDI BRITO LIMA Vistos, etc. 1. Tendo em vista 

que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 1 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001225-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.A COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXEQUENTE)

XENIA MICHELE ARTMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERVAL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001225-54.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: A.A COMERCIO DE VIDROS 

LTDA - ME EXECUTADO: EDERVAL PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. 1. 

Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 1 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002856-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LAURINDO METZDORF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002856-96.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

RAMOS EXECUTADO: CELSO LAURINDO METZDORF Vistos, etc. 1. Tendo 

em vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, 

bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 1 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011076-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MARIA VIEIRA DA MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011076-95.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP REQUERIDO: PATRICIA MARIA VIEIRA DA MAIA 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o executado até o presente momento 
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não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 1 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013901-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA TEGANHI 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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 

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. 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. 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 (...)(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. Quanto aos 

aludidos danos morais tenho que não assiste razão ao Requerente visto 

que não teve seu nome lançado nos cadastros de inadimplentes e também 

não teve suspenso o seu fornecimento de energia elétrica. 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. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela 

autora, para DESCONSTITUIR a fatura referente a recuperação de 

consumo, via de consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 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: 1010766-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

DOUGLAS FRUETT VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

DOUGLAS FRUETT VIEIRA, em face de LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS 

ANDRADE, objetivando o recebimento do débito representado pelos 

cheques inclusos nos autos. Observa-se do AR juntado nos autos, que, 

apesar de devidamente citada e intimada, a parte reclamada não 

compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que importa na presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, 

conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por 

derradeiro, que os documentos acostados aos autos, corroboram as 

assertivas feitas pela parte requerente. O requerido foi devidamente 

citado, conforme se verifica da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e 

do Aviso de Recebimento, aportado aos autos, sendo que para levar a 

efeito referida citação e intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, 

inciso II da Lei n.º 9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I 

- por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. 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, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

nas cártulas que embasam a presente ação, no montante de R$ 32.000,00 

(trinta e dois mil reais), corrigida monetariamente a partir da emissão do 

título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação do 

título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante 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: 1005990-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA APARECIDA DOS ANJOS (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outras inscrições em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 
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repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005908-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

LUIS CESAR ORDANO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de consumo 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006009-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO (ADVOGADO(A))

CASSIEL GARCIA ZIMMERMANN BORGES (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. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida já paga, 

pugnando, assim, pela indenização por danos morais em razão da 

negativação indevida. Compulsando os autos verifica-se que a empresa 

requerida não acostou nos autos qualquer documento que comprove que 

a Requerente se encontra com débitos pendentes. Assim, insta registrar, 

que incumbia à requerida refutar o pleito da parte promovente, 

apresentando fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

alegado na inicial, o que não feito. Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

confirma a procedência do pedido para ver declarada a inexistência dos 

débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida visto que realizada após já ter efetuado o pagamento da 

referida fatura, fazendo jus, portanto, exclusão do nome da parte autora 

do SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, este é 

procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), pela fundamentação acima delineada. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para DECLARAR 

inexistentes os débitos discutidos nos autos e CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do 

evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006987-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIO ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 1000589-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

VAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, NÃO ACOLHO o PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte 

Requerente ante a patente má-fé processual desta. A parte Reclamada 

apresenta farta documentação, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, de seu ônus probatório, 

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade [...]. O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica deve 

ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já restou 

decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos 

morais ? Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, 

não havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de 

outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a 

parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 

135,97 (cento e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos) acrescidos 

de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com 

juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011486-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARCOS BERNADO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pelo Autor, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação, além de 

telas de seus sistema interno e histórico de pagamento, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos contudo, verifica-se dos autos 

que 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. 

(...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das 

alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da 

determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas 

alegações. Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe 

sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder 

Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$752,66 (setecentos 

e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006986-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIO ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 1006983-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NELI GELBARI (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 1006982-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NELI GELBARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001949-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOPECAS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO PASUCH (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ROBERTO TADASHI OHNO OAB - 489.828.659-34 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004482-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

ILIDIO COUTO MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA BRITES DASSOW (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos autos. 

Observa-se, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte 

reclamada não compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que importa 

na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no 

pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge 

ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados aos autos, 

corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é 

bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da 

parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. 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, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 1.750,00 (mil 

setecentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente a partir da 

emissão do título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a 

apresentação do título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se a reclamante 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: 1006285-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos contudo, 

verifica-se dos autos que 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. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “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. 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, em 

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: 1000170-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX CONCEICAO SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 8013045-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE (ADVOGADO(A))

SALETE ZALTRON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA DE ANDRADE MAZZETTO CROSIO (ADVOGADO(A))

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)
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HELOISA MAUAD LEVY KAIRALLA (ADVOGADO(A))

DIOGO SAKAMOTO PONTES (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO SIQUEIRA JOSE (ADVOGADO(A))

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011571-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (ADVOGADO(A))

ROBERTA MARTINS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante, 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 ocorreu a omissão 

haja vista que a embargante é representada por advogada dativa e não 

houve na sentença prolatada o arbitramento de honorários. “Ex positis”, 

ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para fins 

determinar que seja fixado a título de HONORÁRIOS a advogada dativa o 

valor de 2 (duas) URH’S, devendo ser expedida a competente certidão 

para fins de oportuna execução. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

J R DE ARAUJO FREITAS - REPRESENTACOES - ME (REQUERENTE)

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON VALDIR WERMEIER SCMITT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO 

objetivando o recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos 

autos. Observa-se, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte 

reclamada não compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que importa 

na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no 

pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge 

ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados aos autos, 

corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é 

bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da 

parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. 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, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 4.650,00 

(quatro mil, seiscentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente a 

partir da emissão do título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, 

desde a apresentação do título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Escrivã, intime-se a reclamante 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: 1001317-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDANI EXPLORACAO FLORESTAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a 

questão, o Reclamante ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA em face da 

Reclamada. Aduz a inicial que “A Requerente é pessoa Jurídica que 

comercializa pneus, e vendeu seus produtos para o Requerido no ano de 

2013, no valor de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais).” (sic) 

Discorre que foram emitidos boletos a pedido da Requerida, supostamente 

assinados pela pessoa de Edson Margreiter. A Requerida foi intimada por 

telefone para audiência de conciliação designada, no entanto, não 

compareceu, tampouco apresentou defesa. A Lei nº 9.099/95 é bastante 
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clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte 

requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. 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 fragilidade da prova 

documental carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada 

improcedente. "In casu", caberia ao demandante comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do NCPC. Inobstante, 

a parte demandante não apresentou qualquer documento capaz de 

comprovar a prestação do serviço/entrega da mercadoria à Requerida, 

tampouco notas fiscais da venda realizada. A parte Autora também não 

comprovou o nexo causal entre a Requerida e a terceira pessoa (estranha 

aos autos) que supostamente assinou os boletos carreados, ou seja, não 

se desincumbiu de seu ônus probatório. Nesse sentido, transcrevo: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS DISPENSÁVEL À 

DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS. PRINCÍPIO DA LIVRE ADMISSIBILIDADE 

DAS PROVAS. MÉRITO. NOTAS FISCAIS E BOLETOS BANCÁRIOS 

DESACOMPANHADOS DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DOS 

SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA SUPOSTA CONTRATANTE. 

RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS QUE COMPETIA À 

AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA PELA 

RÉ. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. 

RECURSO DESPROVIDO (TJ-SC - AC: 00013801320148240038 Joinville 

0001380-13.2014.8.24.0038, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 

08/05/2018, Quinta Câmara de Direito Civil).” Com efeito, não há qualquer 

prova da suposta relação jurídica entre a Autora e a parte Reclamada, 

sendo a improcedência da ação medida imperiosa. "Ex Positis", JULGO 

IMPROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial e por consectário 

jurídico lógico, DECLARO O PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. P.I.C. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001748-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO VALDIR FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA (ADVOGADO(A))

VALDETE CAMPANHARO (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a 

questão, o Reclamante ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS em face da Reclamada. Aduz a inicial que a 

Requerida foi inquilina do Autor pelo período aproximado de 03 (três) 

meses, deixando o imóvel antes do término do período contratual, 

estabelecido contratualmente por um ano. Discorre que a Ré ficou 

inadimplente com a multa rescisória, bem como, causou prejuízos materiais 

e morais após solicitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

do imóvel. A Requerida por sua vez, apontou preliminar de ilegitimidade 

ativa, aduzindo que o Autor não poderia pleitear em nome próprio direito 

alheio, no que tange aos danos materiais e morais supostamente sofridos 

em razão do corte de energia elétrica. No mérito, alega que não foram 

comprovados os danos e que a multa rescisória foi paga parcialmente. A 

preliminar confunde-se com o mérito e, portanto, com este será analisada. 

O art. 186 do Código Civil traz os pressupostos ou elementos da 

responsabilidade aquiliana: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso). Desse conceito, extraem-se os requisitos essenciais. Em primeiro 

lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Por 

segundo, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de 

lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de 

natureza patrimonial ou não patrimonial. E, em terceiro, o estabelecimento 

de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a se precisar que o 

dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Presentes esses elementos essenciais, 

impõe-se o dever indenizatório. Pois bem. No caso em tela, não há que se 

falar em danos materiais pelo desligamento da energia. A locatária agiu 

dentro de seu direito ao desvincular-se da unidade consumidora, uma vez 

que deixou de residir no imóvel. Ademais, impedir a religação do ramal 

devido à existência de débitos pretéritos, mostra-se conduta abusiva da 

concessionária e não da parte Requerida, pois, a obrigação é pessoal e 

não propter rem. Com efeito, a culpa não pode ser atribuída à Requerida, 

caindo por terra os pedidos de indenização por danos materiais e morais. 

Por outro lado, a rescisão unilateral do contrato antes do término do 

período de locação, dá ao Autor o direito à cobrança da multa por infração 

contratual. A montante deve observar o disposto na cláusula décima 

primeira do instrumento em anexo. “Fica estipulada multa no valor de R$ 

1.300,00 (mil e trezentos) reais, devido integralmente seja qual for o tempo 

decorrido de locação, havendo infração das cláusulas deste contrato 

entre as partes, (...)” A legalidade da cobrança deve atender ainda, o teor 

da Lei 12.112/09, que trata sobre a forma de incidência da multa rescisória 

em contratos urbanos de locação: “Art. 4º Durante o prazo estipulado 

para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel 

alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa 

pactuada, proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato, ou, 

na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Portanto, tenho que a multa 

é devida na proporção de 9/12, somando o montante de R$ 975,00 

(novecentos e setenta e cinco reais). Ressalte-se, por fim, que o 

documento juntado pela Ré (canhoto de cheque) não comprova o 

pagamento parcial da multa rescisória, sendo devida tal como descrita 

acima. “Ex Positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a Reclamada a pagar à parte autora o montante de R$ 975,00 

(novecentos e setenta e cinco reais), corrigida monetariamente a partir da 

rescisão contratual e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a 

citação. 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. P.I.C. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007781-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO AUGUSTO PASSOS DE MELO (REQUERENTE)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006236-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Vinicius Alexandre de Melo e Rodrigues (ADVOGADO(A))

IZOLINA DE SOUZA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013408-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

GRACIELLY SILVA ENGSTER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012064-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE SACKSER DOS SANTOS (EXEQUENTE)

VALDESON PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TEIXEIRA DE SOUSA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se..

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007277-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

JESSICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações 

além de gravações de áudio, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 79,98 (setenta e 

nove reais e noventa e oito centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010611-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIANE GETTENS NUNES RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.. a

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012326-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

MARCIA CARLOS NAGI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 515 de 601



julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007330-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUCIA COMELLI CAMILO - ME (REQUERENTE)

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.. a

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007750-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C MITIKO SACUNO (REQUERENTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que fora pactuado acordo 

entre as partes e a obrigação fora cumprida pelo devedor, conforme 

apontado. “Ex positis”, HOMOLOGO o acordo imbricado nos autos bem 

como em razão de se cumprimento, DECLARO EXTINTA a ação, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Novo 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. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007715-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JULIANO FAUSTINO LANGUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 1003307-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALMOR CLAUDIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DONIZETI CASAGRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1004945-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SIRINEU MACHADO (REQUERENTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVILA ANGELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pela parte Autora, discorrendo que a Requerida 

realizou cobrança vexatória na rede social denominada “Facebook”. A 

requerida em sede de contestação alega que a parte autora estava 

inadimplente e só efetuou o pagamento após a referida postagem. Com 

fulcro no princípio do livre convencimento do magistrado e levando-se em 

consideração as provas constantes nos autos, entendo que a demanda 

deve ser julgada procedente. A parte Autora apresentou “prints” de tela 

da rede social, demonstrando que a cobrança ocorreu, inclusive, com a 

divulgação de sua imagem associada à publicação. O Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul já se manifestou sobre o assunto: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA VEXATÓRIA, EM 

POSTAGEM REALIZADA NA REDE SOCIAL "FACEBOOK". EXPOSIÇÃO 

PÚBLICA PELA RÉ DA SUPOSTA CONDIÇÃO DE INADIMPLENTE DA PARTE 

AUTORA, FAZENDO USO DE EXPRESSÕES COMO "CONTAS SÃO PARA 

PAGAR", "VOU CONTINUAR TE COBRANDO" E "VOCÊ SÓ CONHECE 

REALMENTE AS PESSOAS QUANDO ELAS TE DEVEM". IRRELEVÃNCIA DE 

EVENTUAL EXISTÊNCIA DO DÉBITO, QUE APENAS AUTORIZARIA A 

COBRANÇA PELOS MEIOS LEGAIS E ADEQUADOS. ATO ILÍCITO 

DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA 

EXTINÇÃO DO CONTRAPEDIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOSFUNDAMENTOS. A pretensão autoral é de simples reparação 

por dano moral e fundamenta-se nos fatos narrados no inicial, 

devidamente descritos. Há, também, menção aos fundamentos jurídicos do 

pedido, inexistindo qualquer incongruência. Preliminar de inépcia afastada. 

A prova testemunhal demonstra, de forma suficiente, que o perfil utilizado 

na cobrança era pertencente à demandada, não merecendo prosperar a 

impugnação aos documentos juntados. INDEPENDENTE DA EFETIVA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERIDO PELA RÉ, É INQUESTIONÁVEL A 

ILICITUDE DA COBRANÇA EFETUADA, ABSOLUTAMENTE VEXATÓRIA. 

NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA É CAPAZ DE LEGITIMAR A COBRANÇA EM 

REDE SOCIAL REALIZADA, QUE EXPÔS PUBLICAMENTE A SUPOSTA 

CONDIÇÃO DE INADIMPLENTE DA PARTE AUTORA. CABIA À PARTE RÉ 

FAZER USO DOS MEIOS ADEQUADOS E LEGAIS DE COBRANÇA, 

AJUIZANDO, SE NECESSÁRIO, AÇÃO JUDICIAL. São evidentes os 

prejuízos à imagem da autora, que configuram lesão extrapatrimonial 

passível de reparação. Diante das peculiaridades do caso concreto - 

notadamente a condição da requerente, proprietária de salão de beleza - 

inexiste justificativa para a redução do montante indenizatório arbitrado 

(R$ 2.000,00), que observa os parâmetros usualmente adotados por estas 

Turmas Recursais. A extinção do contrapedido veiculado não merece 

qualquer reparo. O débito sustentado deve ser objeto de ação de 

cobrança própria, já que, como reconhece a ré, tem origem em serviço 

prestado a uma ex-funcionária da parte autora, pessoa estranha a esse 

feito. Se, de fato, há responsabilidade da requerente, seja solidária ou 

subsidiária, essa circunstância não pode ser apurada na presente ação, 

como bem reconheceu o juízo de origem. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004153987, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 10/07/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004153987 RS, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 10/07/2013, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 15/07/2013)” Nesse sentido, cabia à Requerida utilizar-se de meios 

adequados e legais para efetuar a referida cobrança de modo que a 

realização de cobrança vexatória em rede social expôs a parte Autora de 

maneira humilhante. Sendo assim, a requerida não se desincumbiu de seu 

ônus probatório não comprovando os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da autora, ignorando, assim, as disposições do art. 

373, II, do CPC. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. A dúplice 

natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente 

lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil : “Como tenho sustentado em minhas Instituições de 

Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados 

dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver 

ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos 

do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe 

oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, 

seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que 

pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 2.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, para 

condenar a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

atualização na forma da Sum. 362 do STJ. Deixo de condenar a parte 

reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em face 

do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007196-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSEFINA BOTAN GAVIOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que o 

extrato colacionado aos autos fora retirado no CDL órgão competente e 

oficial para tal ato. MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 
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como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 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, 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: 1011770-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

PEDRO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 518 de 601



comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012257-05.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES (ADVOGADO(A))

ALAERTE LISBOA PIARDI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007060-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. Verifico que a lide versa sobre o tempo em que a parte 

permaneceu dentro da agencia bancária da reclamada, em fila, 

aguardando o atendimento. In casu, verifico que a reclamante comprovou 

ter comparecido na agência bancária, aguardando na fila de espera para 

atendimento pelos funcionários do reclamado, por mais de 3 horas, 

conforme documentos acostados à inicial. Registre-se que tais 

documentos são suficientes para demonstrar o tempo de espera 

enfrentado pelo reclamante, especialmente porque é incontroverso nos 

autos que a senha apresentada pelo reclamante foi fornecida pelo 

reclamado. Ademais, caberia ao reclamado adotar os procedimentos 

devidos quando da disponibilização da senha aos usuários dos seus 

serviços, a fim de evitar eventual fraude na comprovação do tempo de 

espera na fila. Diante disso, houve desrespeito ao que determina a Lei 

Municipal n.° 680/2002, que, em seu artigo 1°, prescreve que os 

estabelecimentos bancários que operem no município de Sinop são 

obrigados a atender os usuários no prazo máximo de 15 minutos, nos dias 

normais, e de 30 minutos nos dias de maior movimento, como véspera e 

após feriados prolongados, dias de pagamento de funcionários públicos 

etc. Por outro lado, embora a espera por atendimento bancário por tempo 

superior ao previsto na legislação municipal e/ou estadual, por si só, não 

gera danos morais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, 

existem situações que ultrapassam o mero dissabor, como no caso sub 

judice, em que o reclamante aguardou durante bastante tempo para ser 

atendido, quando não tinha nada a ser resolvido. Com efeito, incumbe aos 

bancos, enquanto prestadores de serviço, tomar as providências 

necessárias ao bom atendimento aos usuários, disponibilizando 

funcionários e estrutura suficiente para atenderem a demanda. Não o 

fazendo, devem arcar com as consequências, notadamente no que se 

refere a eventual prejuízo (ainda que moral) sofrido pelo usuário de seus 

serviços. A propósito: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESPERA EM FILA DE 

BANCO POR MAIS DE UMA HORA. TEMPO SUPERIOR AO FIXADO POR 

LEGISLAÇÃO LOCAL. INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA 

ALUDIDA. PADECIMENTO MORAL, CONTUDO, EXPRESSAMENTE 

ASSINALADO PELA SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO, CONSTITUINDO 

FUNDAMENTO FÁTICO INALTERÁVEL POR ESTA CORTE (SÚMULA 7/STJ). 

INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00, CORRIGIDA DESDE A DATA DO ATO 

DANOSO (SÚMULA 54/STJ). 1.- A espera por atendimento em fila de 

banco quando excessiva ou associada a outros constrangimentos, e 

reconhecida faticamente como provocadora de sofrimento moral, enseja 

condenação por dano moral. 2.- A só invocação de legislação municipal ou 

estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é 

suficiente para desejar o direito à indenização, pois dirige a sanções 

administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário. 3.- 

Reconhecidas, pela sentença e pelo Acórdão, as circunstâncias fáticas 

do padecimento moral, prevalece o julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 

4.- Mantém-se, por razoável, o valor de 3.000,00, para desestímulo à 

conduta, corrigido monetariamente desde a data do evento danoso 

(Súmula 54/STJ), ante as forças econômicas do banco responsável e, 

inclusive, para desestímulo à recorribilidade, de menor monta, ante 
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aludidas forças econômicas. 5.- Recurso Especial improvido.” (STJ, REsp 

1218497/MT, T3-Terceira Turma, Relator: Min. Sidnei Neneti, Data 

Julgamento: 11/09/2012, Publicação DJe: 17/06/2012) grifos nossos Insta 

consignar que qualquer alegação da parte requerida lastreada no fato da 

Lei Municipal, por ora desrespeitada, ser inconstitucional resta rechaçada, 

vez que, não há que se falar em inconstitucionalidade de lei municipal que 

dispõe sobre o tempo máximo para atendimento do consumidor em 

estabelecimentos bancários, eis que se trata de interesse local. Por 

oportuno, transcrevo a ementa do julgado do E. Supremo Tribunal Federal, 

com fito de restar rechaçada as alegadas questões de 

inconstitucionalidade: DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE 

CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO 

MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. 

RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA 

CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ( STF - RE 610221 RG, 

Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 29/04/2010, DJe-154 DIVULG 

19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-05 PP-01137 ) grifo 

nosso CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA 

DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR SOBRE TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE 

CLIENTES EM FILAS DE BANCOS. REPERCUSSÃO GERAL. 

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RE 610.221 RG, (REL. MIN. ELLEN GRACIE, 

TEMA 272). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - 

RE: 559650 MT , Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

18/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014, undefined) grifo nosso 

Por fim, no que tange ao quantum indenizatório, é de se levar em conta as 

peculiaridades do caso, pois a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como não 

pode servir de estímulo ao autor do ilícito. Destarte, considerando que o 

reclamado é uma grande instituição bancária, bem como o tempo que o 

reclamante permaneceu em espera, aguardando o atendimento, tenho que 

o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra justo e razoável 

para reparar o dano. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido autoral, para o fim de condenar a parte requerida a pagar para a 

parte autora, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir desta 

data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ (“A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”). 

Sem condenação ao pagamento de custas/despesas processuais ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora, não havendo requerimento do interessado 

em 06 (seis) meses, realizem-se as baixas e anotações necessárias e, 

em seguida, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007098-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros e informações bem como histórico de 

pagamentos comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos 

contudo, verifica-se dos autos que 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) 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. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

demonstrando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o 

julgamento procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES 
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os pedidos iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007050-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MICHELI GUERREIRO CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004692-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

GLEISSIANE BARROS DE LIMA (REQUERENTE)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de histórico de ligações 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004652-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA VERDI VIEIRA CHAVES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004650-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

PRELIMINAR No que tange à preliminar de adequação do polo passivo, 

DETERMINO seja RETIFICADO o polo passivo da demanda, para que 

conste a empresa EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seus 

sistema interno com registros e informações além de histórico de 

pagamentos comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 
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Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$80,28 (oitenta reais 

e vinte e oito centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC 

desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a 

propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Consigno a 

REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. 

Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003983-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 142,61 (cento e 

quarenta e dois reais e sessenta e um centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006916-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

CAMILA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 
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90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros e informações além de gravação de áudio, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012649-42.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA SAVARIS BEE (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(EXEQUENTE)

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIDAIR LIRIO 98464973187 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007370-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR FRANCA MARTINS (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, REJEITO a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA hasteada e NÃO 

ACOLHO o PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte Requerente ante 

a patente má-fé processual desta. A parte Reclamada apresenta farta 

documentação, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a parte Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 
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373, inciso II, do CPC. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, 

a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, 

quais sejam, R$ 180,39 (cento e oitenta reais e trinta e nove centavos) 

acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito 

e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO 

O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010137-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007034-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T G ASSESSORIA AGROPECUARIA AMBIENTAL EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010446-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO(A))

FELIX RINALDO ARANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012202-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA MORAIS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outras inscrições em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011332-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

ANTONIA EIDILAINE CANDIDO (REQUERENTE)

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARATELMA PEREIRA LUZ FLORES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011460-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRAIAS TUR HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

EDUARDO CUNHA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 
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para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007186-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES MENDES (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, REJEITO a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA hasteada e NÃO 

ACOLHO o PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte Requerente ante 

a patente má-fé processual desta. A parte Reclamada apresenta farta 

documentação, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a parte Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 

373, inciso II, do CPC. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, 

a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008493-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GARCIA ALTIERI (REQUERENTE)

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 
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possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, REJEITO a PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA hasteada e NÃO 

ACOLHO o PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte Requerente ante 

a patente má-fé processual desta. A parte Reclamada apresenta farta 

documentação, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a parte Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 

373, inciso II, do CPC. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, 

a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005256-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros, 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. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 
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utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 316,55 (trezentos 

e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, 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 das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006920-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. WATANABE - ME (REQUERENTE)

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE LEAL BARBOSA (REQUERIDO)

ELVIS MARCOS BARBOSA ZAMPIROLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 1007000-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO SANTANA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 
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de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006788-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO PEREZ (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face do encaminhamento do nome da 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que fosse 

indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por conter 

em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, declarando a inexistência do débito e extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007931-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FITNESS FOR FUN ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 1001610-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALLES MICHELETTI (ADVOGADO(A))

FERNANDO SALLES MICHELETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

THIAGO DE SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

JOELMA ZAMBIASI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Quanto a suposta 

contradição quanto a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA da segunda 

parte Requerida, insta elucidar que na referida sentença fora proferido o 

seguinte: “(...) confunde-se com o mérito, motivo pelo qual postergo sua 

análise.” Nesse sentido, não vislumbro contradição. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 
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entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013506-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS ALVES CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALVES BANDEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO 

objetivando o recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos 

autos. Observa-se, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte 

reclamada não compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que importa 

na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Reclamante no 

pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge 

ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados aos autos, 

corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 9.099/95 é 

bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a REVELIA da 

parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. 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, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

nas cártulas que embasam a presente ação, no montante de R$ 3.712,00 

(três mil, setecentos e doze reais), corrigida monetariamente a partir da 

emissão do título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a 

apresentação do título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se a reclamante 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: 1004308-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO EMILIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo. Nesta esteira, 

considerando que a parte Autora deixou transcorrer o prazo, a extinção 

do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem custas ou despesas 

processuais. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005045-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

CLAUDIA ROBERTA SHIMABUKURO NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. Alega o 

Requerente que contratou os serviços da empresa Ré com um preço fixo 

de R$69,90, ocorre que por diversas vezes a Requerida enviou faturas 

com valores superiores e insatisfeito com a prestação dos serviços 

requereu o cancelamento de seu plano, contudo, mesmo após ter 

cancelado continuou a receber faturas e teve seu nome negativado. A 

Reclamada por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que o autor fora negativado por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado bem como protocolos de atendimento para 

efetuar o cancelamento do referido contrato. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como indevida a manutenção do nome do 

autor nos cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar 

todas as medidas pela efetiva exclusão. Verifico que a consumidora 

comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, 

portanto, evidenciada a responsabilidade das requeridas. A reclamada 

não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

da autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 
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do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. Ademais, arrematando este entendimento, transcrevo o 

julgado da Turma Recursal de Mato Grosso, que em caso análogo assim 

se pronunciou: CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - 

MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - 

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS 

PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - 

Quitada a dívida, cabe ao credor o dever de solicitar o cancelamento do 

cadastro negativo. A manutenção indevida dos dados do cliente em 

cadastro de proteção ao crédito depois de quitado o acordo firmado entre 

as partes para baixa do débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A 

parte Autora juntou aos autos documentos que embasam a sua pretensão 

e conferem verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não 

logrou comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na 

ausência de qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da 

parte Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação 

do serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome do 

autor, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia 

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, 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: 1004972-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

LILIANE RANECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 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, a parte 

Requerente ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por 

danos materiais e morais, alegando que contratou os serviços de telefonia 

móvel da Reclamada, no entanto, recebeu débitos por um serviço de 

internet no valor de R$1,49 (um real e quarenta e nove centavos) ao dia, 

serviço este não contratado. Pugna então pela Restituição dos valores 

cobrados indevidamente e, ainda, indenização por danos morais, em razão 

do descaso da Reclamada. A requerida em sede de contestação aduz a 

inexistência de ato ilícito, regularidade do débito contratado bem como a 

inexistência de danos morais. Passo a análise do mérito. Consoante já 

anotada, cabe apenas salientar a plena aplicabilidade do microssistema 

criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo 

em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º; artigo 6º, VI e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Assim, para configurar a responsabilidade civil da requerida, 

responsabilidade essa que é objetiva ou sem culpa, mister se faz a 

observância de certos requisitos. Portanto, antes mesmo de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] (negritou-se) Da 

análise dos autos, verifico que a Autora entabulou contrato de serviços de 

telefonia móvel com a Reclamada. Ocorre que recebeu cobranças de 

serviços não contratados. Pois bem. Analisando os fatos apresentados, 

tenho que assiste razão em parte ao peticionário. Atualmente a gama de 

opções e a competitividade acirrada no mercado de telefonia móvel não 

justificam o consumidor continuar refém de um serviço que não funciona 

junto a uma determinada operadora. Nesse sentido, reporto-me a 

portabilidade numérica, que permite ao consumidor trocar de operadora 

sem necessitar substituir seu número antigo, o que evita uma série de 

intempéries que poderiam justificar a vinculação a uma prestadora de 

serviço. Assim, tenho que o Autor não comprovou os fatos constitutivos 

de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ademais, a falha na 

prestação do serviço de telefonia ou insatisfação do consumidor, não é 

capaz de gerar o dever indenizatório, ao passo que diante da falha na 

prestação de serviços a Requerente poderia escolher outra dentre as 

diversas operadoras do mercado. Nesta esteira, tenho que o fato relatado 

não causa direito à indenização por danos morais. Nesse sentido: Ementa: 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA. INCLUSÃO NAS FATURAS DE SERVIÇOS NÃO 
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CONTRATADOS. SENTENÇA QUE CONDENA À RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. INSURGÊNCIA DA 

CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 82, § 5º, DA 

LEI 9.099/95). Não deve o Poder Judiciário banalizar o instituto do dano 

moral, de sorte a vê-lo em todas e quaisquer intempéries do cotidiano, 

como se viver fosse tão só um constante estado de graça desprovido de 

provações modeladoras do caráter humano, de tal sorte que a imposição 

de obrigação reparatória merece ser reservada para aquelas situações 

onde uma verdadeira violação do direito implique de fato em ofensa a um 

dos efetivos direitos da personalidade, os quais a Constituição Federal tão 

bem exemplifica ao se referir a valores como a honra, a intimidade, a vida 

privada e a imagem. (TJ-SC - Recurso Inominado RI 

03092716120178240020 Criciúma 0309271-61.2017.8.24.0020 (TJ-SC) 

Data de publicação: 18/09/2018) Ementa: APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA E 

INTERNET. COBRANÇAS INDEVIDAS DE TARIFAS E SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. ILEGALIDADE. DANOS 

MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. Recai sobre 

a prestadora de serviço comprovar o acerto da cobrança de tarifas 

dirigida ao consumidor, conforme decorrência da teoria da carga dinâmica 

do ônus da prova, uma vez que a concessionária é a titular dos meios 

materiais de produção probatória. O defeito na prestação do serviço não 

resulta na obrigação de indenizar, pois não basta a constatação da culpa 

do agente e do nexo de causalidade, sendo imprescindível também que 

dos autos emane o terceiro elemento embasador, qual seja, o dano. 

(TJ-MG - Apelação Cível AC 10720150023615001 MG (TJ-MG) 

Jurisprudência•Data de publicação: 25/08/2017) Assim, os requisitos 

exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do dever de 

indenizar não encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa 

o indeferimento do pedido de condenação da parte ré a pagar reparação 

por danos morais. De outro modo, entendo como devido a restituição em 

dobro dos valores pagos por se tratar de tarifas de serviços não 

contratado pela parte Requerente, bem como que a Requerida se 

abstenha de repetir a cobrança do referido serviço. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE os pedidos inicial, para CONDENAR a Requerida 

a pagar a repetição do indébito no importe de R$17,88 (dezessete reais e 

oitenta e oito centavos) acrescida de correção monetária, pelo INPC, a 

partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao 

mês, a partir da data do evento danoso e, ainda, que a Requerida se 

abstenha de repetir a cobrança do referido serviço. Via de consequência, 

declaro o processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006673-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOEL NUNES DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006210-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIAFRA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em 

síntese aduz o Requerente na petição inicial que realizou o pagamento de 

um débito junto à Reclamada, quitando os valores em aberto. Em consulta 

aos órgãos de proteção ao crédito e verificou que seu nome ainda estava 

negativado pela Ré. A Requerida em sua defesa alegou que a negativação 

era devida, sustenta ainda ausência de prova quanto ao dano moral. Não 

havendo preliminares, nem vislumbrar questões de nulidade passo a 

análise do mérito. Os documentos anexados aos autos demonstrando o 

pagamento dos débitos, constituem prova inequívoca do pagamento, 

cabendo ao Requerido demonstrar que este não ocorreu. O Requerente 

reconhece que pagou em atraso, portanto a negativação ora discutida era 
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devida, não havendo prática de ato ilícito por parte da Requerida ao 

negativar o nome do Requerente, por referido débito. Contudo, o dano 

moral pela negativação não surge apenas quando esta é indevida, mas 

também quando esta, apesar de devida, mantem-se por tempo excessivo 

após o pagamento dos débitos em atraso. O art. 43, §3º, CDC estipula 

prazo de 05 (cinco) dias para os fornecedores procedam a correção de 

dados incorretos em bancos de dados, o que no presente caso, equivale 

a determinar a exclusão do nome do consumidor que quitou o débito. 

Neste sentido entende a jurisprudência: CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO PELO RÉU DE 

ACORDO ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA MANTIDOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DO CADASTRAMENTO. 1. A parte autora logrou êxito em 

comprovar que a inscrição foi realizada em 15/06/2010 (fl. 09), e que, 

posteriormente, obteve um crédito (decorrente de indenização por queima 

de aparelho) no valor de R$ 194,00, o qual a própria requerida compensou 

com o valor devido, conforme consta no documento da fl. 12, restando o 

valor de R$ 52,14 que o autor quitou em 22/12/11 (fl. 13). 2. Mesmo após a 

quitação do débito, persistiu o cadastro no SPC, conforme documento 

expedido em 28/01/2013 (fl. 09), restando caracterizada a manutenção 

indevida do cadastro. 3. Trata-se, o caso em tela, de dano moral puro, o 

qual dispensa a produção de prova da sua efetiva ocorrência, tendo em 

vista que a ré não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito do autor, apenas limitou-se a alegar que o consumidor não podia 

fazer por sua exclusiva vontade a compensação dos valores, 

esquecendo-se que foi ela mesma quem compensou. Com a quitação do 

débito a ré tinha a obrigação de promover a exclusão do nome do autor do 

cadastro do SPC, no prazo de cinco dias úteis, conforme o atual 

entendimento das Turmas Recursais, o que não logrou fazer. 4. O valor 

fixado na origem, R$ 1.500,00, está aquém dos parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis em casos semelhantes, não merecendo 

minoração. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004507331, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lucas Maltez Kachny, Julgado em 06/05/2014 - grifo nosso). In casu, o 

Autor quitou a dívida em sendo que verifico no extrato carreado com a 

inicial que no dia 22/06/2018 o débito ainda estava inscrito. Portanto, não 

agiu com a devida diligência a Requerida após a quitação dos valores pelo 

Requerente, cometendo ato ilícito passível de indenização. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseda 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 pedagócio 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$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), é razoável de acordo com a lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicia.. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR a 

Requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês 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 Novo Código de Processo Civil. 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002935-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

LURDES ELIANE DAL ZOT (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. 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 

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. 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 o consumo não estava sendo registrado de maneira 

correta tendo em vista que mesmo após a requerida trocar o aparelho 

verifico que o consumo da parte autora continuou o mesmo. 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, 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 
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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 (...)(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. Quanto aos 

aludidos danos morais tenho que não assiste razão ao Requerente visto 

que não teve seu nome lançado nos cadastros de inadimplentes e também 

não teve suspenso o seu fornecimento de energia elétrica. 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. 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, via 

de consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013102-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BELISSIMA COSMETICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA VAILOES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007240-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON EDUARDO PEREIRA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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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 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 a omissão haja vista que 

a embargante é representada por advogada dativa e não houve na 

sentença prolatada o arbitramento de honorários. “Ex positis”, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, para fins determinar que seja 

fixado a título de HONORÁRIOS à advogada dativa o valor de 2 (duas) 

URH’S, devendo ser expedida a competente certidão para fins de oportuna 

execução. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003118-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL PEREIRA (REQUERENTE)

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que fora pactuado acordo 

entre as partes e a obrigação fora cumprida pelo devedor, conforme 

apontado. “Ex positis”, HOMOLOGO o acordo imbricado nos autos bem 

como em razão de se cumprimento, DECLARO EXTINTA a ação, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Novo 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. Determino que seja 

fixado a título de HONORÁRIOS à advogada dativa o valor de 2 (duas) 

URH’S, devendo ser expedida a competente certidão para fins de oportuna 

execução. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007047-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLA VALERIA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

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. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “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, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 
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custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002401-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

ISAIAS DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (ADVOGADO(A))

REGINALDO AMORIN LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 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 a omissão haja vista que a embargante é 

representada por advogada dativa e não houve na sentença prolatada o 

arbitramento de honorários. “Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos, para fins determinar que seja fixado a título de 

HONORÁRIOS à advogada dativa o valor de 2 (duas) URH’S, devendo ser 

expedida a competente certidão para fins de oportuna execução. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004310-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS FRANCISCO (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta gravação de 

áudio, histórico de pagamentos e telas do seu sistema interno com 

registros e informações, comprovando a relação jurídica existente entre 

as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam R$ 119,74 (cento 

dezenove reais e setenta quatro centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004300-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LUIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 
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Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que em 

razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e 

oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. DO MÉRITO 

É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007741-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

LEONILVA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 
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Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006153-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE TEIXEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) 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: 1006888-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))
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LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (REQUERENTE)

JULIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA SCARABELLI (REQUERIDO)

MARCIA TEREZINHA BANTLE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por JULIO APARECIDO DA SILVA E LEANDRO DE ASSIS 

CONCEIÇÃO em face de DJALMA SCARABELLI . Alega o requerente que 

foi contratado e constituído advogado do requerido para prestação de 

serviços advocatícios. Aduz que foi destituído dos poderes que lhe foram 

conferidos, sem, contudo, adimplemento do montante devido a título de 

honorários. Pugna então, pelo recebimento dos valores inerentes ao 

trabalho prestado a requerida, baseando seu pleito na tabela de 

honorários da Ordem dos Advogados do Brasil. Representado por sua 

advogada, o Requerido aponta incompetência do JE por tratar-se de réu 

preso. No mérito, impugna os valores. Eis a síntese do necessário. Decido. 

A preliminar de incompetência em razão da pessoa não merece prosperar, 

eis que o Requerido foi posto em liberdade durante o trâmite da ação, 

conforme comprovado documentalmente pelos Requerentes. Inobstante, 

resta nítido nos autos que as partes não celebraram acordo/contrato para 

a prestação de serviços advocatícios, bem como, que não houve 

sentença fixando respectivos honorários em razão da atuação do D. 

Causídico, ora requerente. Sendo assim, para fins de cobrança, é 

imprescindível o arbitramento da verba devida a título de honorários. Logo, 

esta justiça especializada se torna incompetente para apreciar a o mérito 

do caso litigado, ante a patente complexidade da matéria. Neste mesmo 

sentido o E. STJ já se manifestou, consoante decisão abaixo ementada: 

Processo civil. Recurso especial. Ação de arbitramento de honorários 

advocatícios. Competência. Juízo Cível ou Juizado Especial. Complexidade 

da causa. Diferenciação da mera ação de cobrança de honorários. 

Presumível necessidade de perícia. Procedimento incompatível com o dos 

juizados especiais. Definição da competência do juízo cível para o 

julgamento da matéria. - A falta de páginas no recurso especial não implica 

o seu não conhecimento, se pela leitura dessa peça processual for 

possível compreender o pedido formulado e os respectivos fundamentos. 

- A ação de arbitramento de honorários advocatícios se diferencia da 

ação de cobrança de tais honorários. Nesta, o valor a ser perseguido já 

se encontra definido, restando apenas a condenação do réu ao seu 

pagamento. Naquela, porém, apenas o direito aos honorários está 

estabelecido, restando dar a corpo esse direito, o que se faz, muitas 

vezes, mediante perícia. - A ação de arbitramento, portanto, não se 

confunde com a ação de cobrança, de modo que ela não encontra 

previsão no art. 275, inc. II, do CPC. Disso decorre que não há previsão 

expressa da competência do Juizado Especial para julgar essa causa. 

Além disso, a provável necessidade de perícia torna o procedimento da 

ação de arbitramento incompatível com a disciplina dos Juizados 

Especiais, destinados ao julgamento de causas de pequena complexidade. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - 

REsp: 633514 SC 2004/0027684-4, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES 

DE BARROS, Data de Julgamento: 07/08/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 17.09.2007 p. 248, destacamos) Na esteira do 

entendimento acima destacado, não há que se falar em cobrança antes de 

haver o arbitramento da verba devida a título de honorários, e para tal 

pleito este juízo é incompetente. A incompetência absoluta pode e deve 

ser declarada de ofício, tendo em vista que se trata de matéria de ordem 

pública, nos termos do art. 64, § 1º, do Novo Código de Processo Civil. “Ex 

positis”, com fulcro no art. 51, II, da Lei 9.099/95, c/c artigo 485, inciso IV, 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a flagrante incompetência deste juízo para 

processar e julgar ações envolvendo ARBITRAMENTO de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 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.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010637-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA PESSOA BIFI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.. a

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006223-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ELIANE MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 
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caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 137,79 (cento e 

trinta e sete reais e setenta e nove centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007767-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES SOUSA VASCONCELOS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

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. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “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) 
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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, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007698-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO (ADVOGADO(A))

SN PRODUCOES VIRTUAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WRM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO 

objetivando o recebimento do débito representado pelos cheques incluso 

nos autos. Observa-se, que, apesar de devidamente citada e intimada, a 

parte reclamada não compareceu ao ato (audiência conciliatória), o que 

importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 

Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 

9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados 

aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. 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, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 8.550,00 (oito 

mil, quinhentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente a partir da 

emissão do título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a 

apresentação do título para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se a reclamante 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004811-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA VETORAZZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004811-31.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: PEDRO JORGE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES EXECUTADO: ROSALINA VETORAZZI Vistos, etc. Ressai dos 

autos que a parte requerente postula pela extinção e arquivamento do 

feito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, sem maiores delongas, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, 

a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte 

requerente , em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas 

ou despesas processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 1 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 291499 Nr: 3226-92.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDA, WQS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA 

- OAB:

 Considerando a comprovação do acusado Willian em possuir interesse 

profissional em mudar de comarca, bem como por não antever nenhum 

óbice na viagem temporária do acusado Weider, ACOLHO OS PEDIDOS 

exarados às fls. 1031 e 3035, para autorizar o acusado WILLIAN 

QUINQUIVI SALAZAR a alterar seu domicílio e residir na cidade de 

Balneário Camboriú/SC, mediante a juntada aos autos de comprovação do 

endereço que pretende residir, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de 

revogação da presente decisão, bem como para autorizar o acusado 

WEIDER CHAMOS DE ARRUDA viajar à Cuiabá/MT, no período 

compreendido entre 28/09/2018 à 01/10/2018.Em tempo, após a juntada 

aos autos do comprovante de residência do acusado Willian na cidade de 

Balneário Camboriú/SC, determino a expedição de carta precatória para o 

citado juízo com a finalidade de fiscalizar a medida cautelar descrita no 

item “a” imposta ao réu na decisão que revogou sua prisão (medida 

cautelar cód. 327049).Em tempo, certifique-se o servidor responsável a 

respeito do devido translado das medidas cautelares códs. 307630, 

322958 e 327049, bem como do incidente cód. 327831, todos relacionados 

a presente ação penal.Notifique-se o Ministério Público e as 

Defesas.Intimem-se, expedindo-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319674 Nr: 2842-95.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENER FELIPE 

FELIZARDO E SILVA, para devolução dos autos nº 

2842-95.2018.811.0015, Protocolo 319674, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 333973 Nr: 12107-24.2018.811.0015
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 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ODAIR GONZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso dos autos, numa análise perfunctória dos fatos apresentados, 

verifico que o pedido da Defesa teve seu objetivo atingido durante a 

audiência de custódia realizada na data de 06/08/2018, razão pela qual o 

referido pedido perdeu seu objeto. Neste ponto, verifico que quando da 

análise da prisão em flagrante (autos cód. 333916), esta magistrada 

decidiu pela homologação da prisão em flagrante e concessão de 

liberdade provisória, a teor do art. 310, III, do CPP, conforme se verifica:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 315934 Nr: 138-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANDRADE BASÍLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado do réu, 

para que no prazo de cinco dias apresente memoriais finais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 335247 Nr: 12969-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Carta Precatória - Código Apolo 335247

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição da 

testemunha Claudevan Alves dos Santos.

Designo o dia 26 de novembro de 2018, às 14 horas para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe-se ao Juízo de origem, cientificando-o da nova data redesignada, 

bem como que proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha, comunicando-se o seu superior hierárquico.

Intime-se o advogado do acusado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 25 de setembro 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 335251 Nr: 12973-32.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TEIXEIRA DAMIAN, LEOMIRTO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 Carta Precatória - Código Apolo 335251

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição da 

testemunha de acusação Cezar Pasqual Vinaga.

Designo o dia 26 de novembro de 2018, às 14h05min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

para que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 

273, do STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Intimem-se os advogados do acusados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 25 de setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 287659 Nr: 896-25.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER MARCOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 Posto isso, inexistindo contradição e/ou omissão a ser sanada, conheço 

dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, mantendo, na 

íntegra, o decisum de fls. 167/169.Por fim, apense esta MPU aos autos do 

IP Código Apolo 329459.Notifique o Ministério Público.Intime-se o requerido, 

por intermédio de seus advogados.Dispensado o registro, nos termos do 

§4º do artigo 317 da CNGC.Publique-se. Cumpra-se.Sinop, 27 de setembro 

de 2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 289317 Nr: 1814-29.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINOR STADLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARIA PERANDRÉ 

PERIN - OAB:22.836-MT, MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - 

OAB:MT 15.342

 Certifico e dou fé que a advogada MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA 

fica devidamente INTIMADA a apresentar Memoriais Finais, nestes autos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 233816 Nr: 7974-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DA CONCEIÇÃO CANEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/MT

 O artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo de 

hipóteses para o cabimento do “recurso em sentido estrito”, não 

contemplando a motivação da interposição à fl. 70.Nesse sentido:PENAL E 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. JÚRI. MATÉRIA DISCUTÍVEL POR MEIO 

DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. 

ANÁLISE ANTECIPADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 

1. O artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, 

razão pela qual é vedada a interposição de recurso em sentido estrito 

quando a lei não a prevê para dada situação concreta. 2. Agravo 

regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 1122396/MG. Relator(a): 

Ministro NEFI CORDEIRO. Órgão Julgador: T6 - Sexta Turma. Data do 

Julgamento: 24/04/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 

11/05/2018).PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

AFASTAMENTO CAUTELAR DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO. ART. 581, DO CPP. ROL TAXATIVO. CABIMENTO DO 

WRIT. 1. O mandado de segurança, como sucedâneo recursal, somente é 

cabível quando inexistente recurso próprio, sob pena de incidência do 
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óbice inserto na súmula 237 do Supremo Tribunal Federal. 2. O artigo 581, 

do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, não comportando 

interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em 

sentido estrito quando a lei não o prevê para dada situação concreta. 3. 

No caso em apreço, em que o recorrente impugna decisão judicial que o 

afastou do exercício da função de tabelião, inexiste recurso típico 

previsto, fazendo-se possível o manejo de mandado de segurança. 4. 

Recurso ordinário parcialmente provido. (STJ. RMS 46036/PE. Relator: 

Ministro Gurgel de Faria. Órgão Julgador: T5 - Quinta Turma. Data do 

Julgamento: 04/12/2014: Data da Publicação/Fonte: DJe 

15/12/2014).Assim, não há como conhecer o recurso, razão pela qual 

nego-lhe seguimento.Expeça-se o necessário para a realização da 

audiência designada às fls. 67/68.Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 316280 Nr: 406-66.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESAQUE DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 Ação Penal - Código Apolo 316280Vistos.Em análise à defesa preliminar 

apresentada às fls. 55/61, inexistem quaisquer das hipóteses previstas 

nos incisos do artigo 397 do CPP.A preliminar de ausência de justa causa 

arguida pela defesa não merece acolhida, pois comprovada a 

materialidade das infrações penais descritas na denúncia e existentes 

indícios suficientes de autoria, consignando-se que o exame de corpo de 

delito, no presente caso, é desnecessário. A propósito:(...) Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 2019, às 

13h30min.Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se o acusado e o seu 

advogado.Requisitem-se os Policias Militares.Intimem-se as vítimas e as 

testemunhas, devendo constar no mandado que deverão trazer os seus 

documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

3º Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308906 Nr: 13976-56.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DOS SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ GOMES DOS SANTOS VIEIRA, 

Filiação: Rosilda Gomes dos Santos e Jose Vitor dos Santos, data de 

nascimento: 23/05/1991, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), 

servente. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Admonitória que se realizará no dia 

17 DE OUTUBRO DE 2018, ÁS 15H30MIN, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado, na sala deaudiência da Terceira Var Criminal 

de Sinop – MT.

Despacho/Decisão: Vistos.1 - Atendendo ao requestado pelo Ministério 

Público à fl. 32, designo audiência admonitória para o dia 17 de Outubro de 

2018, às 15h30min, com o fito de deflagrar a execução da pena nestes 

autos.2 - Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa, bem como 

intime-se o reeducando por edital, observando-se o prazo mínimo de 15 

dias de antecedência da solenidade.Intimem-se. Cumpra-se.Sinop - MT, 06 

de Agosto de 2018.João Manoel Pereira GuerraJuiz de Direito

Advertência: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). Deve ser advertido o(a)(s) autor(es) do 

fato de que deverá(ão) comparecer a audiência acompanhado(a)(s) de 

advogado habilitado e, caso não tenha(m) condições para constituir 

patrono, deverá(ão) procurar a Defensoria Pública local, com 

antecedência à data da audiência. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais.

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, Silvia Luiza Nunes 

Tagliari, digitei.

Sinop, 01 de outubro de 2018

Rosiane Tenorio Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 335079 Nr: 12856-41.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEANDRO GABRIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15814-A

 Vistos.

1 - Ciente acerca da distribuição dos presentes autos perante esta VEP.

2 - Considerando que o PEP do reeducando está tramitando neste Juízo 

Criminal para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime 

semiaberto, designo audiência admonitória coletiva para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 14h00min, com a finalidade de fixar as condições 

para o cumprimento do referido regime.

3 - Junte-se aos autos a FAC do reeducando, obtida via sistema Apolo 

abrangendo todas as comarcas do Estado de Mato Grosso.

4 - Cientifiquem-se o Dr. Promotor de Justiça e à defesa acerca da 

audiência, bem como intime-se o reeducando para comparecer na 

solenidade.

 Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 330157 Nr: 9531-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO APARECIDO PEDROSO DE AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 20 - Comunique-se ao diretor da penitenciária local e requisite-se o 

reeducando para ser advertido das condições na escrivania, e iniciar o 

cumprimento da pena no regime semiaberto.21 - Determino o Sr. Gestor 

que proceda às advertências das condições acima estabelecidas e das 

consequências em caso de descumprimento de alguma delas, mediante 

termo nos autos, bem como, indagar se o reeducando deseja cumprir a 

pena no regime semiaberto na comarca onde residia anteriormente ou em 

que reside sua família. E, em caso positivo, remeta-se o PEP para o Juízo 

da comarca respectiva, procedendo-se as anotações e baixas.22 - 

Comunique-se à “Polinter”, ao Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil 

de Sinop/MT e ao Comandante do 11º BPM/MT, para conhecimento e 

cumprimento das condições impostas ao reeducando.23 - Designo 

audiência admonitória para o dia 17 de outubro de 2018 às 14h00min.24 - 

Cientifique-se o Dr. Promotor de Justiça e defesa, bem como intime-se o 

reeducando para comparecer na solenidade.25 - Ademais, cumpra-se o 

determinado no item 01 da deliberação judicial de fls. 132/133. Cumpra-se 

e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 128215 Nr: 7430-29.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU JACÓ BOONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Vistos etc. 1) Diante do grafado acima, marco o dia 17 de outubro, p.f., às 
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14h00min, como nova data e horário para a audiência admonitória do 

apenado Dirceu Jacó Boone, dando-se, assim, uma nova oportunidade 

para que o reeducando compareça e inicie o cumprimento de sua pena e 

2) Saíram intimados Defensora Pública e Promotor de Justiça. Nada mais 

havendo para constar, determinou o MM. Juiz o encerramento da presente 

Ata de Audiência, a qual foi por mim ____________ (Pablo Augusto Oss, 

Assistente digitador designado para os trabalhos de audiência) digitada, a 

qual vai devidamente lida e assinada pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 334740 Nr: 12618-22.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Vistos.

1 - Ciente acerca da distribuição dos presentes autos perante esta VEP.

2 - Considerando que o PEP do reeducando vai tramitar perante este Juízo 

para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, 

designo audiência admonitória coletiva para o dia 17 de outubro de 2018, 

às 15h30min, com a finalidade de fixar as condições para o cumprimento 

do referido regime.

3 - Cientifiquem-se as partes, bem como intime-se o reeducando para 

comparecer na solenidade.

4 - Ademais, junte-se aos autos a FAC do reeducando, obtida via sistema 

Apolo abrangendo todas as comarcas do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 336263 Nr: 13662-76.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GOMES RODRIGUES, PAMELA 

NAYARA COSTA DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 revogo a prisão preventiva e concedo liberdade provisória aos indiciados 

Leandro Gomes Rodrigues e Pamela Nayara Costa de Toledo, mediante o 

cumprimento rigoroso das seguintes medidas cautelares, sob pena de 

decretação da prisão preventiva:I.Comparecer mensalmente em juízo, até 

o dia 10 de cada mês, para informar e comprovar o endereço residencial e 

sua atividade laboral (trabalho), mediante cópia autêntica de 

holerith/contracheque ou, não havendo, declaração com firma 

reconhecida em cartório, bem como comprovar matrícula e a frequência 

dos filhos em idade escolar, em estabelecimento oficial de ensino;II.Não 

frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as 

religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, 

botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e 

consumo de bebidas alcoólicas;III.Não ausentar-se da Comarca onde 

reside sem prévia autorização do Juízo;IV.Não usar drogas ilícitas ou 

praticar novos crimes;V.Comparecer a todos os atos do processo para os 

quais for intimado.Expeçam-se alvarás de soltura e libertem-se Leandro 

Gomes Rodrigues e Pamela Nayara Costa de Toledo, se por outro motivo 

ou decisão não devam permanecer presos.Dando prosseguimento ao 

feito, determino à equipe multidisciplinar (psicóloga e assistente social) 

desta comarca realizar vistoria na residência da indiciada Pamela Nayara 

Costa de Toledo, lavrando relatório circunstanciado acerca das condições 

em que se encontram seus filhos menores. Certifique-se a distribuição do 

Inquérito Policial, trasladando-se para os respectivos autos os originais 

dos termos de audiência de custódia (fls. 25/29), mídia digital (f. 33) e das 

procurações (fls. 38/39), substituindo-os por cópias, após, não havendo 

providências complementares, arquivem-se.Cumpra-se e intimem-se.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

 Processo n. º 14595-30.2014.811.0002 – CÓDIGO 348421

 INTIMAÇÃO DO DR. SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB/MT N.º14.258-A, 

para que tome ciência que o processo n. º 14595-30.2014.811.0002 – 

CÓDIGO 348421, da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – 

MT, arquivado na caixa 1193, encontra-se disponível na Diretoria do Foro 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 18/09/2018.

 Processo n. º 8575-09.2003.811.0002 – CÓDIGO 63277

 INTIMAÇÃO DO DR. RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO, OAB/MT N.º 5.255, para 

que tome ciência que o processo n.º 8575-09.2003.811.0002 – CÓDIGO 

63277, da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 296, encontra-se disponível 

na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 11/09/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007735-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. N. R. (AUTOR(A))

A. C. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. R. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Os alimentos, ao serem fixados devem respeitar ao binômio 

possibilidade x necessidade, procurando dividir a responsabilidade entre 

os genitores, de acordo com a necessidade dos filhos e as possibilidades 

dos pais. Assim, considerando que as informações da inicial dão conta 

que o genitor da menor é funcionário público estadual e, considerando 

ainda, que cabe a ambos os genitores a responsabilidade pela criação, 

educação e manutenção da filha, arbitro provisoriamente no valor de 20% 

(vinte por cento) dos seus vencimentos (salários, comissões, horas 

extras, gratificações, 13º, acréscimo de férias e demais vantagens que 

vier a receber, deduzidos os encargos obrigatórios: IRRF e Desconto 

Previdenciário), que deverão ser creditados em conta bancária constante 

dos autos, no mesmo dia do pagamento dos vencimentos. III- Oficie-se ao 

órgão empregador, para que seja efetuado o desconto na folha de 

pagamento do requerido, por ocasião do pagamento de seu salário, 

depositando-se o valor na conta da representante legal da menor, bem 

como, para que envie a este Juízo, no prazo de 10 dias, os três últimos 

holerites do alimentante, ou informações sobre os seus vencimentos, sob 

pena de tipificar delito do artigo 22, § único, da Lei de Alimentos. IV- 

Cite-se o requerido, no endereço constante na inicial, intimando-o, no 

mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que designo para o 

dia 8/11/2018, às 13h30min (horário oficial de MT), nos termos do art. 695, 

do CPC/2015. Intime(m)-se. V- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º e 

§9º, ambos do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002108-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. M. (ADVOGADO(A))

R. D. S. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (Id. 12320540) e, por consequência, resolvo o 

mérito do presente feito nos termos do artigo 487, inciso iII, “b” do CPC. 

Cientifique-se o Ministério Público. Oficie-se ao empregador do genitor da 

menor, Sr. RAFAEL DE SOUZA TAMBURINI, para que procedam a 

alteração do valor da verba alimentar, conforme acordado entre as partes 

em Id. 12320540. Transitada em julgado, determino que, depois de 

observadas as formalidades legais, arquive-se. Publique-se Intimem-se 

Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005974-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS CRUZ DOS REIS SILVA (AUTOR(A))

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDINALE DE PAULA CAMPOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado do mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), uma vez 

que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação 

do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e organização 

do processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova. II- 

Fixo, como ponto controvertido, o legítimo interesse do menor, bem como o 

período de convivência entre as partes. III- Diante da natureza da 

controvérsia defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (CPC, ARTIGO 357, §4º). IV- designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22/11/2018, às 13:30 

horas, ocasião que serão ouvidas as testemunhas a serem arroladas. V- 

Desde já fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) cientificado(s) de que 

cabe a ele(s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele(s) 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do 

art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º). VI- Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as 

partes informar a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data 

da audiência a ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de 

que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. VII- Notifique-se o representante do 

Ministério Público. VIII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 375784 Nr: 23598-09.2014.811.0002

 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: IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA DAIANE DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:22730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a juntada do Relatório de Estudo Psicossocial 

(fls.139/158), intimo a parte autora a se manifestar no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 428273 Nr: 26436-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 324155 Nr: 20555-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTÓDIA ROBERTO DA SILVA, NISDARLY FABIANA 

DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de inventário proposto por NISDARLY FABIANA DA SILVA 

METELLO DE SIQUEIRA em 27/09/2013, visando partilhar os bens deixados 

em herança por NIVALDO ROBERTO DA SILVA, falecido em 06/2/2013, 

conforme certidão de óbito à fl. 13.

A tentativa deste Juízo de intimação do inventariante para dar andamento 

ao presente feito restou positiva (fl. 81), contudo, pelo arcabouço 

processual denota-se que a(o) inventariante e demais interessados há 

muito não praticam atos tendentes a por fim ao feito, encontrando-se a 

causa abandonada, na acepção legal do termo.

Assim, em que pese o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto à 

impossibilidade de extinção de ações de inventário - ora em razão do 

interesse da Fazenda Pública na arrecadação de impostos, ora pela 

obrigatoriedade-, o certo é que a presente ação tramita há 5 (cinco) anos, 

sem que, ao menos, a(o) inventariante atendesse aos reclamos judiciais, 

praticando os atos inerentes a seu múnus.

 Certamente, não caberia ao Poder Judiciário ficar à mercê de situações 

como essa, as quais somente contribuem para o seu entrave, até mesmo 

porque a Fazenda Pública dispõe de medidas administrativas e legitimidade 

para o recebimento de eventuais débitos do falecido.

E mais. Desde a edição da Lei nº 11.441/2007 previu-se, para o inventário 

revestido das características de arrolamento (interessados maiores e 

capazes), a possibilidade de partilha por meio de escritura pública, ou 

seja, administrativamente – isso sob a égide do Código de Processo Civil 

de 1.973. Desde então, estas ações perderam a condição de 

obrigatoriedade, não mais constituindo espécie de ação necessária, 

fazendo desaparecer também o fundamento jurídico que impedia que 

fossem extintas sem resolução do mérito, consoante defendia a doutrina e 

jurisprudência nacional.

Além disso, ao art. 5º, inciso LXXVIII, de nossa Carta Magna, foi incluído 

como direito fundamental, o princípio da duração razoável do processo, 

que também pode ser invocado em desfavor das partes, uma vez que o 

processo pendente gera custos à sociedade, não sendo razoável que a 

coletividade arque com as despesas desta desídia.

Diante do exposto, com fulcro na disposição do art. 485, inciso II e III, do 

Código de Processo Civil, JULGO extinto o presente inventário, sem 

resolução do mérito.

Eventuais custas pelos requerentes.

Desde já, autorizo o desentranhamento de documentos, mediante 

substituição por cópias.

Observada as formalidades legais, arquive-se os autos, mediante as 
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regulares baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 372817 Nr: 21426-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAN LINCOLN DE 

BARROS FERREIRA - OAB:8.777

 Vistos.

O juiz pode e deve tentar conciliar as partes em qualquer fase do 

processo.

Ademais, tal prerrogativa é disponibilizada ao Magistrado pelo art. 139, V 

do CPC, in verbis:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Ante o exposto:

I- Dentro do poder geral de cautela, Designo audiência de conciliação para 

o dia 31/10/2018, às 16:00 horas.

II- Cientifique-se o MP.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 281524 Nr: 240-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCSL, VVSL, JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:0897/MT, Delcio Julio Bento Junior - OAB:15302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte exequente, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007418-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. J. D. S. (REQUERENTE)

A. C. J. D. S. (REQUERENTE)

C. J. F. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. J. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1007418-90.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas. intimar a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias dê 

andamento ao feito, osb pena de extinção Várzea Grande/MT, 1 de 

outubro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007390-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA (ADVOGADO(A))

ANA PEREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO PEREIRA CARVALHO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007390-88.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Intime-se a requerente para comprovar o óbito da genitora do 

adolescente. O pai do adolescente é vivo e não há informação de que foi 

destituído do poder familiar, de modo que a ação de tutela é inadequada e 

deve ser corrigida. O parentesco da autora com o adolescente está 

comprovado (Num. 14804248, p. 1), da mesma forma que está 

demonstrado que a mesma é quem zela pelo neto, motivo pelo qual, sem 

prejuízo da emenda à inicial, confiro a guarda do adolescente à 

requerente. Lavre-se o termo de guarda e intime-se para emenda. 

Elabore-se estudo psicossocial na residência da autora, no prazo de 30 

(trinta) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002077-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE PINHO SILVA (AUTOR(A))

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA FERNANDA SANTOS DELMINIO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002077-49.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Alimentos. A ausência injustificada da autora à audiência para 

qual estava intimada (Id. 13933736/14316357) acarreta a extinção do 

processo sem resolução do mérito. Assim sendo, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 7º, da 

Lei 5.478/68 e art. 485, VI, do CPC. Revogo a decisão (Id. 12987827), que 

arbitrou alimentos provisórios e determinou o desconto da pensão em 

folha de pagamento. Oficie-se comunicando a desnecessidade do 

desconto ante a extinção do processo. P. R. I. Isento de custas. Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000372-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. D. S. (ADVOGADO(A))

E. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. P. R. (RÉU)

 

1000372-50.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Intimar a parte autora para qeu no 

prazo de 10 (dez) dias manifeste sobre re a certidão negativa juntada nos 

autos Várzea Grande/MT, 1 de outubro de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 300129 Nr: 20769-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15961/MT, LEANDRO 

RODRIGUES RIBEIRO PINTO - OAB:21525/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
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3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008453-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. E. C. (ADVOGADO(A))

J. S. D. A. (REQUERENTE)

I. C. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. A. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA MIRANDA TAVARES DE ALMEIDA OAB - 023.495.681-05 

(REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1008453-51.2018.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos à parte autora 

para, querendo, no prazo legal, impugnar. VÁRZEA GRANDE, 1 de outubro 

de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de 

Secretaria Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, 

Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: 

Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008185-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN (ADVOGADO(A))

LEDSON MARCOS DURIGON VARELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KATIA FARIAS BARROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1008185-94.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 24/09/2018(Id155302411), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Conciliação para o 

dia 13/11/2018, às 14:00horas. Várzea Grande/MT, 01 de outubro de 

2018. Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 377604 Nr: 25019-34.2014.811.0002

 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: GESG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVFB, MDLFP, MMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17965, Vanderleia Batista Teodoro - OAB:19.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG- NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Certifico e dou fé que, cumprindo as normas contidas no artigo 162, § 

4ºdo CPC, e Ordem de Serviço nº 001/2007-GAB, encaminho os autos a 

parte autora para impugnação a contestação juntada nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002483-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. F. (EXEQUENTE)

LUCIMAR SANTANA FARIA (EXEQUENTE)

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO JOSE DA ROCHA (EXECUTADO)

PATRICIA QUESSADA MILAN (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002483-70.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: LUCIMAR SANTANA FARIA, 

RAFAEL ROCHA FARIA EXECUTADO: FLORISVALDO JOSE DA ROCHA 

Vistos etc. Os autos vieram-me conclusos em razão de justificativa do 

executado sobre o adimplemento parcial do débito alimentar, tendo 

efetuado depósito judicial das parcelas que tramitam sob o rito da coerção 

pessoal. Por conseguinte, há nos autos, concordância expressa da 

exequente (id. n.14711368) no que tange aos valores depositados. Desta 

feita, pugna pela expedição de alvará para levantamento do importe retido 

na conta judiciária. Posto isso, tendo em vista que no presente feito 

subsiste interesse de infante (art. 178, II, do CPC/2015), dê-se vista dos 

autos ao Parquet. Às providências. (Assinado Digitalmente) Carlos 

Roberto Barros de Campos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001932-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES (ADVOGADO(A))

T. N. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (REQUERIDO)

ELAINE MARIA PEDROSO SOARES (REQUERIDO)

ANA ISABEL PEDROSO SOARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUZIA MARTINS DOS SANTOS OAB - 459.532.441-34 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001932-61.2016.8.11.0002. REQUERENTE: THAYSSA NATHALIA 

SANTOS SOARES REQUERIDO: ANA ISABEL PEDROSO SOARES, ELAINE 

MARIA PEDROSO SOARES, PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO Vistos etc. 

Diante das informações trazidas pela parte autora em audiência de 

conciliação (id. n. 13355276), atualize-se o endereço dos requeridos 

ELAINE MARIA PEDROSO SOARES e PEDRO LUIZ BEZERRA FILHO, 

desentranhe-se os mandados de citação para nova tentativa de 

cumprimento da decisão id n. 4792604, com observância das benesses do 

art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Destarte, DETERMINO que a 

secretaria deste Juízo designe dia e hora para a realização de audiência 

de Conciliação, com as formalidades de praxe. Quanto ao pedido da 

incidência da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC/2015, postergo sua 

análise para quando do julgamento da ação, uma vez que esta não se 

reverterá em favor da parte autora. Outrossim, no tocante ao pedido de 

decretação da revelia, tendo em vista a inércia da requerida ANA IZABEL 

PEDROSO SOARES, que muito embora tenha sido citada, bem como tenha 

comparecido em audiência de conciliação, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar qualquer manifestação, conforme certidão anexa no id. n. 

12696121. Desta feita, DECRETO A REVELIA da requerida ANA IZABEL 

PEDROSO SOARES, contudo, sem que esta produza seus efeitos, por ora, 

em razão da pluralidade de réus (art. 345, I, do CPC/2015). Intime-se. 

Citem-se. 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: 1008835-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANIR FERREIRA (REQUERIDO)
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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, para providenciar o pagamento da diligência do (a) Senhor 

(a) Oficial de Justiça para cumprimento do ato deprecado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008889-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO NETO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

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, para providenciar o pagamento da diligência do (a) Senhor 

(a) Oficial de Justiça para cumprimento do ato deprecado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001476-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME (AUTOR(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (RÉU)

HENRIQUE JOSE DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIANA FERNANDA SCHWEIGERT (TERCEIRO INTERESSADO)

VINÍCIUS GONZATI (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS ANDRE FAGUNDES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impusiono estes autos para intimar a parte autora para retirar a carta 

precatoria para cumprimento

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 340665 Nr: 8462-69.2014.811.0002

 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: MAXSUEL DE SÁ SANTOS

 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

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 499953 Nr: 13726-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURO CICHELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCYENE CRISTINA SODRÉ FARIAS, MERLYN 

ERICKA SODRE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILZE REGINA APARECIDA PINTO 

- OAB:23.740/PR, JORGE CLARO BADARÓ - OAB:14.467/PR, JOSE DO 

CARMO BADARO - OAB:OAB/PR 14471, MARCIA S.BADARÓ - 

OAB:22.657/PR, THAÍSA JAQUELINE VROBLEWSKI - OAB:28.030/PR, 

THOMIRES ELIZABETH PAULIV BADARÓ DE LIMA - OAB:28032/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte Exequente para que manifeste 

acerca da certidão do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436478 Nr: 4880-90.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO PAULISTA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVC COMERCIAL LTDA - EPP, BANCO DO 

BRASIL S/A, RPM DIST. DE PROD. HIGIENE E LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDARA J. SILVA CAMPOS - 

OAB:15.271-E, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, MAGALI APARECIDA DA SILVA 

BRANDÃO - OAB:OAB/MS 12.545, RODRIGO FIGUEIREDO MADUREIRA 

DE PINHO - OAB:OAB/MS 14.378 B, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Processo 4880-90.2016 Código 436478

Vistos...

Defiro o pedido de fls.148.

Proceda-se como requer.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 21 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 426436 Nr: 25333-43.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JAQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Processo 25333-43.2015 Código 426436

Vistos...

Dou o feito como saneado, visto sem haver preliminares a considerar e 

nem qualquer outra matéria de ordem processual.

Já havendo a especificação de provas remeto o feito à instituição, no 

caso, a prova oral.

Para delimitação de discussão probante, delimito quanto a culpa da ré na 

construção ou ação que nos atendeu o autor consumidor.

Para tal ato defiro o dia 27/11/2018 as 15:00 h. Atente as partes ao rol, 

bem como a intimação de suas próprias testemunhas com a inovação do 

CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 29 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 323801 Nr: 20201-73.2013.811.0002

 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: CLAUDECI AFONSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Processo 20201-73.2013 Código 323801

Vistos...

Anote-se como cumprimento de sentença nos termos dos arts. 523 e 

seguintes CPC .

 Intime-se o devedor para pagamento em 15 dias o valor de R$8.916,67 

mais 10% de honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem o pagamento ao credor para apresentar 

impugnação nos termos do art. 523 CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 28 de setembro de 2018.
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Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 434908 Nr: 3960-19.2016.811.0002

 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: RAFAEL NUNES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo 3960-19.2016 Código 434908

Vistos...

Diante que a parte autora não possui interesse no prosseguimento do 

feito, pois deixou de dar-lhe andamento mesmo depois de ter sido intimada 

pessoalmente, estando o feito no aguardo de manifestação, aplico-lhe a 

pena de desídia que figura no artigo 485, II, III E V do CPC e JULGO o 

processo extinto sem resolução de mérito, determinando o seu 

arquivamento definitivo;

Feito pela assistência judiciária;

 Com arbitramento de honorários em R$ 500,00 NA FORMA DO ARTIGO 

98,§3

 Após o transito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com a devidas baixas e anotações.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 26 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 417303 Nr: 20641-98.2015.811.0002

 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: JOSEFA EUNICE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16.940-A

 Processo nº 20641-98/2015. (Cód. 417303)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por JOSEFA EUNICE DA CRUZ em desfavor BANCO BRADESCARD S/A.

Informa o devedor às fls. 76 a realização de depósito para cumprimento da 

obrigação, manifestando-se o credor favorável ao valor, requerendo o 

seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Para levantamento e divisão dos valores entre os advogados, determino a 

juntada do contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela 

parte.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 27 DE SETEMBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413138 Nr: 18429-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE CRISTINA BAZANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DA SILVA GOMES - 

OAB:19604/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937

 Processo nº 18429-07/2015 (Cód. 413138)

Vistos...

Desnecessária a conclusão.

Inobstante, intime-se a credora para falar sobre a impugnação e depósito 

no prazo de lei.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 8024 Nr: 1339-45.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA FRIGOBRÁS COMPANHIA BRASILEIRA DE 

FRIGORÍFICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXETA E SANTIAGO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, LUCAS CAIXETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR GOULART LANES - 

OAB:MT 13329-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8096/1999 (Cód. 8024)

Vistos...

Acolhida a tese dos Embargos de Terceiro em apenso, tornando, por 

consequência, sem efeito a decisão de fls. 141/142 no tocante à fraude à 

execução, intime-se a credora para recolher eventuais custas pendentes 

– que deverão ser previamente atualizadas –, bem como, providenciar o 

andamento da Execução, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 208351 Nr: 4130-69.2008.811.0002

 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: MARCOS JOSE CAIXETA, MARIA JULIA BORGES DE 

OIVEIRA CAIXETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - BRASIL FOODS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:MT 

4.719-B, Luis Henrique Carli - OAB:8559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:OAB-MT 6668, JEAN W. WAHLBRINK - OAB:5658, 

JULIO CESAR GOULART LANES - OAB:MT 13329-A, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

 DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nestes Embargos de 

Terceiro para DECLARAR INEFICAZ A PENHORA levada a efeito nos autos 

n.° 8096/1999 (Cód. 8024) sobre o imóvel registrado no CRI da Comarca 

de Patrocínio sob o n.° 27.718, determinando que se expeça ofício ao 

respectivo Cartório de Registro de Imóveis para que se proceda ao 

cancelamento da constrição.CONFIRMO a liminar de fls. 414/415.Pelo 

princípio da sucumbência, condeno a embargada ao pagamento das 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor dos 

embargantes, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Traslade-se cópia desta sentença para 

os autos n.° 8096/1999 (Cód. 8024) em apenso, e decorrido o prazo 

recursal sem manifestação, ao arquivo com as devidas baixas e 

anotações.Esta sentença é publicada no seguinte enderenço eletrônico: 
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draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 383441 Nr: 1039-24.2015.811.0002

 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: JURACI MERCI, ELIZA CRISTINA MERCI, JOHANNES 

KWIECNSKI, ELZA ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO, JURACI 

MERCI, ELIZA CRISTINA MERCI, JOHANNES KWIECNSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT - 2573, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Data: 20.09.2018

Horário: 15:00h

Processo n.º 1039-24/2015 (Cód. 383441) – Ação Reivindicatória c/c 

Reconvenção

Juíza de Direito: Ester Belém Nunes

Parte autora: Juraci Merci e Eliza Cristina Merci, rep. por Johannes 

Kwiecinski

Defensora Pública: Olzanir Figueiredo Carrijo

Parte ré: Elza Alessandra da Conceição

Advogado: Carlos Garcia de Almeida

Feito o pregão foi constatada a presença do procurador dos autores, Sr. 

Johannes Kwiecinski, acompanhado da Defensoria Pública, bem como, da 

ré, acompanhada de seu advogado.

Pela MMª Juíza foi dito:

Em virtude de que as testemunhas das partes não compareceram e 

insistindo as partes em sua oitiva, visto que uma testemunha não 

conseguiu chegar e a outra está velando o pai, pelo que dou como 

justificada as ausência e redesigno nova data para 22.11.2018, às 16:00h.

As partes responsabilizam-se em trazer as testemunhas 

independentemente de intimação.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou 

a MM.ª Juíza o encerramento. Eu, ______, digitei e subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008817-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA DA SILVA SAMPAIO (AUTOR(A))

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008817-23.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): NEIDE MARIA DA SILVA SAMPAIO RÉU: AGEMED SAUDE S/A 

Vistos... Defiro aos embargantes os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. Por tratar-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela Antecipada para determinar que a ré autorize o 

procedimento cirúrgico necessário, recebo-o na forma do art. 300, do 

CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação 

de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Da 

análise dos autos, verifico mediante as várias declarações médicas, que a 

parte autora foi diagnosticada com obesidade Severa, IMC 41,31 , 

associada a hipertensão arterial sistêmica, pesando 96,7 Kg, com altura 

de 1,53 metros, que vem lhe causando vários riscos a sua saúde, tais 

como, lesões ortopédicas, e artrose nos joelhos. A autora solicitou 

autorização para realização do procedimento cirúrgico gastroplastico junto 

a ré, contudo, foi negada, sob o fundamento de não ter atendido os 

requisitos da ANS, conforme documento juntado à Id. nº 15594421. Da 

análise da hipótese dos autos à luz dos preceitos da legislação 

consumerista e civil, vez que, como já amplamente reconhecido, as 

restrições de direito devem estar expressas, legíveis, claras e em 

consonância com os ditames legais e demais termos contratuais. Isto 

porque, as cláusulas contratuais que limitam ou impeçam as obrigações 

assumidas pelas operadoras de plano de saúde, em especial as que o 

consumidor adere sem a possibilidade de a elas se opor, constantes nos 

contratos de adesão, devem ser interpretadas em conformidade com os 

princípios da boa-fé e da equidade, nos termos do artigo 51 do CDC, ou 

seja, da forma mais favorável e de modo a não colocar em risco a própria 

natureza e finalidade do contrato. In casu, a conduta da ré ao criar 

dificuldades para autorização da cirurgia gastroplástica, desconsiderando 

a prescrição médica e o estado de saúde da autora, afronta à legislação 

que rege a matéria, bem como as normas consumeristas, sendo evidente 

a falha na prestação de seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 

Flagrante também, a afronta ao princípio da boa -fé objetiva, que deve 

nortear todas as relações jurídicas, ante a ausência de previsão expressa 

capaz de evitar que o beneficiário seja surpreendido com a negativa de 

cobertura do plano de saúde em determinadas situações, mormente, em 

momentos como o dos autos, de evidente fragilidade. Ademais, é certo 

que como mitigação à obrigatoriedade, tem-se o art. 35-C da Lei 9656/98, 

os quais, sem fixar prazo, tratam da obrigatoriedade da cobertura do 

atendimento nos casos de urgência ou emergência, verbis: Art. 35-C . É 

obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, 

como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o paciente caracterizado em declaração do médico 

assistente (grifo nosso); II – de urgência, assim entendidos os resultantes 

de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III – 

de planejamento familiar. Entende ainda a jurisprudência; AGRAVO 

REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CIRURGIA BARIÁTRICA - 

NEGATIVA DO PROCEDIMENTO POR VIDEOLAPAROSCOPIA - AUSÊNCIA 

DE EXPRESSA EXCLUSÃO NO CONTRATO - APLICABILIDADE DO CDC - 

INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM FAVOR DO 

CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) - PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA, À 

SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - NEGATIVA DE 

COBERTURA INDEVIDA - ATO INDENIZÁVEL - QUANTUM - MANUTENÇÃO 

- RECURSO NÃO PROVIDO.Os contratos de plano de saúde estão 

submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.A operadora de plano de 

saúde não pode negar a realização de cirurgia bariátrica por 

videolaparoscopia se o contrato não a exclui expressamente, sobretudo 

porque os termos pactuados devem ser interpretados da maneira mais 

favorável ao consumidor (artigo 47 do CDC). O direito à vida e à saúde é 

constitucionalmente assegurado, e a dignidade da pessoa humana 

traduz-se em um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, e, na 

ponderação de valores, tem prioridade absoluta sobre garantias 

meramente  pa t r imon ia is  e  demais  ques tões  ju r íd i cas 

envolvidas.Caracterizada a negativa indevida de autorização de cirurgia 

gastroplástica, a reparação por danos morais é cabível.Mantém-se o 

quantum indenizatório quando em conformidade com as peculiaridades do 

caso concreto, a jurisprudência e os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. (AgR 154446/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/11/2014, 

Publicado no DJE 01/12/2014). Dessa forma, resta comprovado nestes 

autos, probabilidade do direito, primeiro requisito autorizador da medida. 

Por fim, tenho que probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo tem por base o direito à vida e à saúde, 

capituladas na Carta Magna com cláusulas pétreas, às recentes 

alterações sofridas na legislação específica dos planos de saúde, tais 

como a Lei n.º 9.656/98 e, especialmente, ao Código de Defesa do 

Consumidor (art. 39), que entendo aplicável à espécie, bem como a 

possível quebra da boa-fé objetiva por parte da ré, o que só será 

confirmado com a decisão de mérito, mas já é suficiente para o 

deferimento da medida. DIANTE DISSO, nos termos do art. 300 do CPC, 

juntamente com o art. 39 do CDC e art. 12 da Lei n.º 9.656/98, CONCEDO A 

TUTELA ANTECIPADA para determinar que a ré autorize o procedimento 
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cirúrgico GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA CBHPM 

3100239-0 CID E 66, em favor da autora, conforme solicitação de Id. nº 

15594423 - Pág. 2, devendo ainda, fornecer todos os materiais 

necessários, ali indicados. Fixo o prazo de trinta (30) dias para 

cumprimento da medida pelo órgão administrativo, sob pena de multa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso. Diante do interesse da parte 

autora na autocomposição § 5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

14/11/2018, às 08:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008672-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008672-64.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE MARIANO DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. 

Anote-se. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 07/11/2018, às 10:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005801-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FRANCISCO DE MORAIS (REQUERENTE)

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

ISAAC VALEZI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005801-32.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIO FRANCISCO DE MORAIS REQUERIDO: MFMT 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Vistos... Por não verificar a 

possibilidade de julgamento antecipado e levando-se em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar, pela economia e celeridade processuais passo ao 

saneamento do feito. Delimito que a prova deverá versar quanto à culpa 

da ré pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato, e por tratar-se 

de relação de consumo, caberá à ré a prova de que não agiu com culpa 

pelo atraso na edificação e conclusão da obra, expedição de HABITE-SE. 

Já apresentadas provas, a autora pleiteia pela oitiva de testemunha. A ré 

não se manifestou. Para colheita da prova oral, ao que determino os 

depoimentos das partes como prova do juízo, designo audiência de 

instrução e julgamento para 08/11/2018, às 15:00 horas. Consigno que, as 

partes deverão no prazo de 15 dias, juntar rol de testemunhas, sob pena 

de não serem intimadas e ouvidas por este juízo (CPC, art. 357, § 4º). 

Caberá aos advogados das partes informarem ou intimar as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora, e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008542-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE CAMPOS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008542-74.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUCIANA DE CAMPOS FIGUEIREDO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte autora 

a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. 

Anote-se. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar em sede de liminar, o pagamento 

de 1/8 das rendas obtidas com a administração e locação do imóvel aqui 

discutido. São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a 

probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A probabilidade do direito, de natureza notavelmente 

documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em 

prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de 

convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável. É 

provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no 

momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à 

parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada 

desde logo. Nesse aspecto, da análise dos autos, verifico que o pedido da 

parte autora a fim de determinar que a concessionária cobre somente 

30kwh por mês é descabida, e sem amparo legal. Isso porque, o benefício 

de Luz para Todos viabiliza energia elétrica para todos aqueles que são 

inscritos no Cadastro Único dos programas sociais e possuem renda 

familiar per capita de até meio salário mínimo, sendo que os descontos 

variam entre 10% e 65%, dependendo do valor consumido na Unidade 

consumidora da residência. Dessa forma, impossibilitada é a concessão 
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da liminar visto que o desconto do programa é dedo em cima do percentual 

gasto pela parte, não podendo ser determinado valor de KWH fixo. Assim, 

REJEITO A TUTELA PRETENDIDA. À vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição 

(§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 14/11/2018, às 08:30 horas, 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por envolver direito de 

menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008652-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008652-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SONIA MARIA DO NASCIMENTO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte autora 

a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar o cancelamento da UC 

e a retirada do seu nome do rol de inadimplentes, recebo-o na forma do 

art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos vejo que o autor é possuidor 

da UC nº 6/234852-2 e que o requerido emitiu uma fatura de Recuperação 

de Consumo dividida em 06 parcelas de R$ 75,41 conforme indicado no 

extrato da UC juntado à Id. 15493343 - Pág. 1. Alega a concessionaria que 

tais valores foram gerados em virtude de problemas no medidor, conforme 

termo juntado à Id. nº 15492790 - Pág. 1. A respeito disso, o artigo 39 do 

Código de Defesa do Consumidor deixa claro, no parágrafo 10, que é 

considerada como prática abusiva elevar sem justa causa os preços de 

produtos e serviços. As alegações constantes da peça inicial se mostram 

verossímeis, autorizando que se possa deduzir a lógica dos fatos no 

sentido da configuração do defeito no serviço, consubstanciado, na 

cobrança de valor indevido, a partir da verificação de irregularidade no 

medidor, apurada unilateralmente pelo réu. Cumpre esclarecer que a 

Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 72, entre outras 

providências a serem tomadas ao se constatar a ocorrência de 

irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante no inciso I, mas 

também das medidas previstas nos incisos II e III, que determinam que a 

concessionária deve promover perícia técnica, a ser realizada por terceiro 

legalmente habilitado, e implementar outros procedimentos necessários à 

fiel caracterização da irregularidade. Neste caso a Energisa atua em 

desacordo com os preceitos legislativos, ao exigir do cliente, pagamento 

de suposta multa por irregularidade em sua unidade consumidora, 

mediante perícia realizada de forma unilateral pelo réu. A princípio, cumpre 

ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre o fornecedor de energia 

elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo possível a interrupção da 

continuidade da prestação do serviço nos casos de inadimplência do 

consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 456, de 29 de 

novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo não pode 

ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público tem outros 

meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de meios 

coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor a 

pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante da 

controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; I - Que as ENERGISA 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, suspenda cobrança das 

06 faturas de recuperação de consumo indicadas à Id. 15493343 - Pág. 1, 

em razão da discussão judicial quanto à validade de sua cobrança. II - Que 

a concessionária se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora 6/234852-2, e caso já tenha 

procedido ao corte, QUE PROMOVA AO IMEDIATO RELIGAMENTO, sob 

pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 reais. II – E que se se 

abstenha se incluir o nome da autora no rol de inadimplentes em relação 

às faturas aqui discutidas. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 14/11/2018, às 

09:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008794-77.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LOPES DE REZENDE (AUTOR(A))

CRISTIANO KRINDGES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008794-77.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LEANDRO LOPES DE REZENDE RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte autora 

a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

300, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por 

indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros de maus 

pagadores, pois aduz que o apontamento indicado à Id. nº 15567643 - 

Pág. 1, deu-se por dívida que não possui, tratando-se de inclusão 

indevida. Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se 

requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome 

da parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, 

evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente aos valores cobrados indevidamente (Id. nº 

15567643 - Pág. 1), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo prazo de 30 dias. À vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao 

artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 14/11/2018, às 09:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008861-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIRES DA SILVA ALBINO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DIAS (AUTOR(A))

GUSTAVO TIAGO DA SILVA ALBINO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DA SILVA ALBINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (RÉU)

LOJAS RIACHUELO SA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008861-42.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIO MARCOS DIAS RÉU: LOJAS RIACHUELO SA, ACBZ 

IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. Anote-se. 

Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 14/11/2018, às 10:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008462-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

MAYARA RONDON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008462-13.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDES DA SILVA ABREU REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... 

Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 

98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento 

de valores. Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito com Pedido de Tutela de Urgência para determinar o 

cancelamento da UC e a retirada do seu nome do rol de inadimplentes, 

recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela 

antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos vejo que o autor é possuidor da UC nº 6/2107451-3 e que o 

requerido emitiu uma fatura de Recuperação de Consumo (Id. 15422482 - 

Pág. 1) no valor de R$ 9.742,14, com vencimento para o mês de 

julho/2018, conforme carta ao cliente juntada à Id. nº 15422471 - Pág. 1. A 

respeito disso, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor deixa 

claro, no parágrafo 10, que é considerada como prática abusiva elevar 
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sem justa causa os preços de produtos e serviços. As alegações 

constantes da peça inicial se mostram verossímeis, autorizando que se 

possa deduzir a lógica dos fatos no sentido da configuração do defeito no 

serviço, consubstanciado, na cobrança de valor indevido, a partir da 

verificação de irregularidade no medidor, apurada unilateralmente pelo réu. 

Cumpre esclarecer que a Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 

72, entre outras providências a serem tomadas ao se constatar a 

ocorrência de irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante 

no inciso I, mas também das medidas previstas nos incisos II e III, que 

determinam que a concessionária deve promover perícia técnica, a ser 

realizada por terceiro legalmente habilitado, e implementar outros 

procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade. Neste 

caso a Energisa atua em desacordo com os preceitos legislativos, ao 

exigir do cliente, pagamento de suposta multa por irregularidade em sua 

unidade consumidora, mediante perícia realizada de forma unilateral pelo 

réu. A princípio, cumpre ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre 

o fornecedor de energia elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo 

possível a interrupção da continuidade da prestação do serviço nos casos 

de inadimplência do consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 

456, de 29 de novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica 

– ANEEL. Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo 

não pode ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público 

tem outros meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de 

meios coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor 

a pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante 

da controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Em relação ao segundo pedido do autor, este esclarece que, em 

2014 demoliu o imóvel referente a UC aqui discutida, e que mesmo assim a 

concessionária continuou emitindo cobranças, incluindo inclusive, seu 

nome no rol de inadimplentes, conforme comprovado à Id. nº 15422488. No 

entanto, verifico que o autor não juntou ao autos o comprovante de 

cancelamento da respectiva UC, o que a meu ver é documento 

imprescindível para análise do pedido de retirada de seu nome do rol de 

inadimplentes. Sendo assim, por ausência de documentação, rejeito o 

pedido. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada de valor aparentemente indevido, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; I - Que as ENERGISA 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, suspenda a fatura 

referente ao mês de maio/2018 (Id. 15422482 - Pág. 1), em razão da 

discussão judicial quanto à validade de sua cobrança. À vista da ausência 

de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

07/11/2018, às 11:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Por envolver direito de menor, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006960-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Jonadabe dos Reis Santiago (ADVOGADO(A))

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Josué (RÉU)

Outros (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1006960-39.2018.8.11.0002; Valor causa: $100,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: INTERDITO PROIBITÓRIO (1709)/[LIMINAR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): ROYAL BRASIL ADMINST 

EMPRENDIMENTOS E PART LTDA Parte Ré: RÉU: JOSUÉ, OUTROS O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, apresente a guia de recolhimento de diligências no prazo de 

cinco dias. Processo: 1006960-39.2018.8.11.0002; Valor causa: 

$100,000.00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDITO PROIBITÓRIO (1709) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE - MT, 1 de outubro de 2018 

Atenciosamente. DUMARA KLENA NOGUEIRA DE CASTILHO VOLPATO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008640-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERICKA FERREIRA (AUTOR(A))

MARCO AURELIO BALLEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008640-59.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): HERICKA FERREIRA RÉU: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. Vistos. Retifico em parte da decisão de id. 15618813, para 

constar que a data designada para a realização da audiência de 

conciliação é 29 de Janeiro de 2019, às 17horas. Intimem-se. Várzea 

Grande, 1º de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008850-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA MARIA BARRETO (REQUERENTE)

JESSICA MARIANE BARRETO DA SILVA (REQUERENTE)

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008850-13.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELISA MARIA BARRETO, JESSICA MARIANE BARRETO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A Vistos. Retifico em parte da decisão de id. 15618813, para 

constar que a data designada para a realização da audiência de 

conciliação é 30 de Janeiro de 2019, às 14horas. Intimem-se. Várzea 

Grande, 1º de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 393393 Nr: 7420-48.2015.811.0002

 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: CARLOS JOSÉ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 165/166).

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 238338 Nr: 18055-98.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGUES PIRES E PERES LTDA, JOSE GILMAR DA 

SILVA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTADER S/A, ART & COR 

INDUSTRIA DE PRODUTOS DE JARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225, SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, DENNER B 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 420391 Nr: 22204-30.2015.811.0002

 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: ARY DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 

98, §3º, do CPC, haja vista que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita. No mais, corrija-se a numeração dos autos, a qual se encontra 

equivocada.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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405166 Nr: 14014-78.2015.811.0002

 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: ADRIANO ORNELAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT 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.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 98/100).

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 428107 Nr: 26338-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATRA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leticia Gonçalves Pereira - 

OAB:393349

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 112/116).

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 310629 Nr: 6693-60.2013.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARIA DE CAMPOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNIT. DE VÁRZEA 

GRANDE/MT-HOSP.SÃO LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:OAB/MT 9.114, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:MT 11.357

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 218/220).

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433616 Nr: 3168-65.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 108/110).

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 435725 Nr: 4464-25.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO EVANGELISTA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença (fls. 87/89).

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.: 374256 Nr: 22511-18.2014.811.0002

 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: FREIAR COMÉRCIO DE FREIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAS MECANICAS ALVARO LTDA, 

ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

 Em análise aos autos, verifico que os requeridos – Indústrias Mecânicas 

Alvaro Ltda e Itaú Unibanco S/A – foram devidamente citados, conforme 

se observa às fls. 51,52, 54 e 56.

Contudo, somente a requerida Itaú Unibanco S/A apresentou contestação, 

sendo que a requerida Indústrias Mecânicas Alvaro Ltda deixou decorrer 

in albis o prazo para apresentação de sua contestação (certidão de fls. 

73), razão pela qual decreto sua revelia, devendo os prazos com relação 

a esta fluir da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, nos 

termos do art. 346 do CPC.

 No mais, 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 29 de janeiro de 2019, às 16h00min.

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.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 308607 Nr: 4567-37.2013.811.0002

 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: VILMA SEZARIO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 10140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Vistos etc.

À vista da manifestação de fls. 168/169, onde a empresa Becker Perícias 

e Consultoria Empresarial Ltda informa que a perita nomeada anteriormente 

não faz mais parte do quadro de profissionais da empresa, e diante da 

não aceitação do encargo pela empresa, nomeio o Sr. Leandro Manoel 

Franco Marquez, com escritório profissional localizado na Rua J. Márcio, 

nº 58, bairro Jardim Primavera, na cidade de Cuiabá-MT, CEP: 78030-010, 

e-mail: leandromfm@hotmail.com, e Cel.: (65) 99974-4305, para a 

realização dos serviços periciais, servindo como perito nos presentes 

autos independente de compromisso (art. 466 do CPC).

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, justificando quando não possível 

chegar a uma conclusão ou resposta concisa.

Em sendo aceita a nomeação, cumpra-se nos termos das decisões de fls. 
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136 e 148. Caso contrário, certifique-se e façam os autos imediatamente 

conclusos.

Cumpra-se com URGENCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 2, 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 420643 Nr: 22353-26.2015.811.0002

 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: FÁBIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:MT 17.827/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA - OAB:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito negativado no valor de 

R$590,00 (contrato n. 2011869360300), determino a baixa definitiva dos 

dados do autor dos órgãos de restrição ao crédito, ratificando a liminar 

concedida às fls. 12/13.Condeno a demandada a indenizar a parte autora 

pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.No mais, diante da ausência injustificada da parte autora em audiência 

de conciliação (fl. 101), o que configura ato atentatório à dignidade de 

justiça, aplico-lhe a multa no valor de 2% (dois por cento) do valor da 

causa, revertida em favor do estado, conforme preconiza o artigo 334, § 

8º do CPC. Observe esta secretaria o cumprimento do artigo 574 da 

CNGC.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. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 267957 Nr: 6701-08.2011.811.0002

 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: EDITH NOVENIA DELANHASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELONCIO CANDIDO DA SILVA, DIRCE 

SHIBA DA SILVA, LUIZ GONÇALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Primeiramente, digne-se a Secretaria na retificação do polo passivo da 

presente demanda, alterando o nome do requerido ‘Luiz Gonçalves de 

Araujo’ para ‘Luiz Carlos da Silva Araujo’, conforme qualificação trazida 

pelo autor no teor da contestação de fls. 122/131.

No mais, 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 06 de dezembro de 2018, às 16h40min.

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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 314709 Nr: 10992-80.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA - OAB:OAB/ MT 6.582, CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519/O, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705/B, KALYNCA 

SILVA INEZ DA SILVA - OAB:15598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:2462/MT

 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 06 de dezembro de 2018, às 16h20min.

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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 273895 Nr: 16760-55.2011.811.0002

 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: NATANAEL ALVES RIBEIRO VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VIEIRA SOUZA DORILEU, FELIPE 

TEIXEIRA R. MACHADO, CELSO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:OAB-MT 10875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:OAB/MT 12213, RICIELI FORTES - OAB: OAB/MT- 18.097, 

SAMANTHA TONHÁ FLORES - OAB:, TAIANA VIEIRA DE SOUZA 

DORILEO - OAB:14217/MT

 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 06 de dezembro de 2018, às 16h00min.

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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 302688 Nr: 23547-66.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA SILVA TÁXI AÉREO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Luiz Claudio jaques Junioe, Luiz Claudio 

Jaques Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ARENALES FRANCO - 

OAB:88395/SP, ROBSON SANÇÃO LOPES - OAB:OAB/SP226746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484, LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - OAB:3759/MT

 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 06 de dezembro de 2018, às 15h40min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes.
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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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 76449 Nr: 8716-91.2004.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL ODARA LTDA- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELINA DE F COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fred Henrique Silva 

Gadonski - OAB:6927, Marco Aurélio Valle Barbosa dos Anjos - 

OAB:7500, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O, VALFRAN 

MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618/MT

 Vistos etc.

Nada obstante a decisão de fls. 517, verifico que não se deu cumprimento 

ao disposto no art. 485, §1º do CPC.

Em assim sendo, intime-se a parte autora, via ARMP, para no prazo de 05 

(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo 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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 306569 Nr: 2366-72.2013.811.0002

 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: ROBSNEY FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAB MOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, em razão da gratuidade da justiça.Sem condenação em honorários 

advocatícios, ante a inexistência de contraditório.Defiro desde já o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e certificação nos autos, caso requerido.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas e anotações 

pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 340653 Nr: 8450-55.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO FRANCISCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para manifestar acerca do pedido de 

desistência de fls. 148. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 446219 Nr: 10067-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO GOMES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECCOES RIBEIRO - OLENI RIBEIRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WENER FARINELLI SERILO 

- OAB:MT 19.592/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Lauro Gomes dos Anjos em 

desfavor de Confecções Ribeiro – Oleni Ribeiro Dias, ambos devidamente 

qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

devidamente intimado (fls. 21) para se manifestar acerca da certidão de 

fls. 20, a fim de dar prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 22.

 No seguimento, expediu-se mandado de intimação pessoal à parte autora, 

concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para dar seguimento ao feito, sob 

pena de extinção (fls. 23). Na ocasião, obteve êxito em sua diligência, 

conforme informação trazida pelo Oficial de Justiça às fls. 24.

Contudo, a parte autora nada manifestou quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito, embora pessoalmente intimada (fls. 25).

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que a parte requerente não deu 

prosseguimento ao feito, decorrendo o prazo sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências do autor, principal interessado no deslinde do 

processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, face à gratuidade da justiça.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 70705 Nr: 4949-45.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS E DIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINO CESAR CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN - OAB:MT-5925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor 

Solvente proposta por Dias e Dias Ltda em desfavor de Dino César 

Cardoso, ambos devidamente qualificados.

Em análise aos autos, verifico que o douto patrono da parte autora foi 

devidamente intimado para se manifestar acerca da decisão de fls. 86, a 

fim de dar prosseguimento ao feito, entretanto quedou-se inerte, conforme 

certificado às fls. 88.

 No seguimento, em cumprimento à decisão de fls. 89, expediu-se carta de 

intimação pessoal à parte autora, concedendo o prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas para dar seguimento ao feito, sob pena de extinção (fls. 91). 

Na ocasião, obteve êxito em sua diligência, conforme informação trazida 

pelo correio às fls. 92.

Contudo, a parte autora nada manifestou quanto ao seu interesse no 

prosseguimento do feito, embora pessoalmente intimada (fls. 94).

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 559 de 601



Em análise aos autos, verifico que a parte exequente não deu 

prosseguimento ao feito, decorrendo o prazo sem manifestação.

Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte conforme 

determinado, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências da parte autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência do 

contraditório.

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, mediante cópia e certificação nos autos, se requerido.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as 

baixas e anotações pertinentes.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443362 Nr: 8513-12.2016.811.0002

 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: NAIARA MORAES DE JESUS, MARIA NEIDE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XXII INCORPORAÇÕES SPE LTDA, 

FÁCIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:MT 17.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Naiara 

Moraes de Jesus e Maria Neide de Moraes em desfavor de MRV Prime XXII 

Incorporações SPE Ltda e Fácil Consultoria Imobiliária Ltda.

Aportou-se aos autos termo de sessão de conciliação em que as partes 

realizaram acordo, requerendo a sua homologação por este juízo (fls. 

181/182).

A requerida informou o cumprimento das obrigações às fls. 183 e pugnou 

pela extinção do processo.

Os autos vieram conclusos.

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, do CPC.

Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou outra 

parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, 

só se pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado.

Custas nos termos da sentença.

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

certifique-se o transitado em julgado da presente sentença e arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo.

 Finalmente, digne-se a Secretaria a alterar capa dos autos, uma vez que 

trata-se de Cumprimento de Sentença.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 3923 Nr: 12-70.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUDSON OTTANO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ APARECIDO MARTINS, ESPÓLIO DE 

RICARDO ELIAS NEHME NAS PESSOAS DE JORGE E. NEHME E AMÉLIA E. 

NEHME, ESPÓLIO DE RICARDO ELIAS NEHME NAS PESSOAS DE JORGE E. 

NEHME E AMÉLIA E. NEHME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Feitosa - OAB:3839

 Vistos, etc.

Considerando o pedido de desistência do exequente (fls. 295/301), 

determino a intimação dos executados para manifestarem acerca do 

referido petitório. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 307210 Nr: 3088-09.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODAS BANILA B LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER TOSHIO SUEKANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA OLIVEIRA KAE - 

OAB:OAB/SP185.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:MT-5475

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC.Condeno a parte requerida a pagar à parte autora a quantia 

descrita nas cártulas de fls. 11/16, correspondente ao montante de 

R$8.615,00 (oito mil seiscentos e quinze reais), com atualização monetária 

pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da data em 

que o cheque foi apresentado para compensação.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que ora arbitro em 20% do total da condenação.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.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344503 Nr: 11506-96.2014.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODAS BANILA B LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER TOSHIO SUEKANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MENDES MONTEIRO - 

OAB:11931, SIDNEY PINHEIRO FUCHIDA - OAB:177.523 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de feito incidental Impugnação de Assistência Judiciária 

interposto por Modas Banila B. Ltda. em desfavor de Valter Toshio 

Suekane; em apenso aos autos da Ação Ordinária de Locupletamento 

Ilícito (código 307210), sob o argumento de que o requerido, ora 

impugnado não faz jus ao benefício pretendido.

A impugnante requer pela não concessão do benefício ao impugnado.

Recebido o presente incidente e dado vista à parte impugnada, esta 

quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 14.

É o relatório. Decido.

 Verifica-se que, o impugnante requer que seja negado o benefício de 

justiça gratuita ao impugnado, todavia denota-se dos autos principais que 

o referido benefício sequer foi concedido ao requerido, ora impugnado.

Logo, o que se vislumbra é a inadequação da via eleita, haja vista que o 

presente incidente seria cabível caso o impugnado, fosse beneficiário da 

justiça gratuita, o que não é o caso dos autos.

Portanto, a presente demanda não deve prosseguir por inadequação da 

via eleita e carência da ação por ausência de interesse processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Transitada em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos 

principais.

 Após, arquive-se este incidente, com as necessárias anotações.

Sem custas e sem honorários por serem inadmissíveis na espécie.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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 
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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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JEFFERSON FERNANDO RODRIGUES 

CARVALHO, para devolução dos autos nº 7142-23.2010.811.0002, 

Protocolo 118078, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 335452 Nr: 3924-45.2014.811.0002

 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: VERA LUCIA BINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ODONTO-HOSPITALARES LTDA-EPP, NARKA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14.826 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMIDY OMAR SAFADI 

KASSMAS - OAB:44.400

 Vistos etc.

Vera Lucia Bini ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c 

Indenização por Danos Morais em face de Ictus Comércio de Produtos 

Odonto Hospitalares Ltda – Epp e Narka Distribuidora de Medicamentos 

Ltda - Epp, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito 

expostos na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 549/553, 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e 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.

Honorários advocatícios nos termos pactuados.

 Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Oficie-se à Junta Comércio do Estado do Paraná para que proceda a baixa 

da averbação no CNPJ e no Contrato Social da empresa Ictus Comércio de 

Produtos Odonto-hospitalares Ltda, informando que houve acordo nos 

autos e o feito fora julgado extinto.

Intime-se também a perita nomeada acerca da extinção do processo, e 

consequente cancelamento da realização da perícia, consignando nossos 

agradecimentos.

 Proceda a devolução do dinheiro da perícia à parte autora, mediante 

alvará judicial.

 Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 389463 Nr: 5011-02.2015.811.0002

 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: JACKELINE XAVIER DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos, etc.

Verifica-se que a perita devidamente intimada recusou sua nomeação, 

conforme fls. 82/84.

Sendo assim, nomeio o perito grafotécnico, Leandro Manoel Franco 

Marquez, Rua J. Márcio, n. 58, Jardim Primavera, Cuiabá – MT, Tel.: (65) 

99974-4305 // (65) 3322-0779, e-mail: leandromfm@hotmail.com, para 

realização da perícia deferida às fls. 78/79.

 Retifico o despacho saneador no que tange ao pagamento dos honorários 

periciais, uma vez que havendo requerimento de ambas as partes a 

remuneração do perito será rateada, sendo que 50% suportado pela 

requerida e 50% será arcado pelo Estado, haja vista que a autora é 

beneficiária da justiça gratuita (artigo 95, CPC).

 Intime-se o perito, ora nomeado, para informar se aceita o encargo e 

formular proposta de honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, bem 

assim encaminhe-se cópia da decisão de fls. 78/79, para ciência do expert 

quanto aos prazos e observações delineadas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 392319 Nr: 6775-23.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUEL SOARES DE ALMEIDA GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rogério Romaldini - 

OAB:115.445

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Outrossim, com fundamento no art. 81 do CPC, condeno a parte 

autora ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado da causa à título 

de litigância de má-fé, uma vez que o autor de forma deliberada e 

consciente alterou a verdade dos fatos, tentando se utilizar do processo 

judicial para conseguir objetivo ilegal de se eximir de débitos contraídos 

junto à empresa ré (artigo 80, II, III, do CPC).No mais, diante da ausência 

injustificada da parte autora em audiência de conciliação (fl. 61), o que 

configura ato atentatório à dignidade de justiça, aplico-lhe a multa no valor 

de 2% (dois por cento) do valor da causa, revertida em favor do estado, 

conforme preconiza o artigo 334, § 8º do CPC. Observe esta secretaria o 

cumprimento do artigo 574 da CNGC.Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. No entanto, registro que a 

gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas (artigo 98, §4º, 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. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 325610 Nr: 21986-70.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 
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reais) à parte autora, a título de indenização pelas lesões corporais 

decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 429459 Nr: 504-61.2016.811.0002

 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: ANTONIO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Outrossim, com fundamento no art. 81 do CPC, condeno a parte 

autora ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado da causa à título 

de litigância de má-fé, uma vez que o autor de forma deliberada e 

consciente alterou a verdade dos fatos, tentando se utilizar do processo 

judicial para conseguir objetivo ilegal de se eximir de débitos contraídos 

junto à empresa ré (artigo 80, II, III, do CPC).Tais exigências, no entanto 

ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita. No entanto, registro que a 

gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas (artigo 98, §4º, 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. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 415032 Nr: 19346-26.2015.811.0002

 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: NELSON JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B, MARCOS VINICIUS DE LUCCA BOLIGON 

- OAB:12099.B

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito da parte autora junto à 

empresa ré no importe de R$72,86 (contrato nº 900392078), ratificando a 

liminar concedida às fls. 27/28.Condeno a demandada a indenizar a parte 

autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.No mais, diante da ausência injustificada da parte autora em audiência 

de conciliação (fl. 35 e 109), o que configura ato atentatório à dignidade de 

justiça, aplico-lhe a multa no valor de 2% (dois por cento) do valor da 

causa, revertida em favor do estado, conforme preconiza o artigo 334, § 

8º do CPC. Observe esta secretaria o cumprimento do artigo 574 da 

CNGC.Concedo o benefício da justiça gratuita ao autor, conforme 

requerido na exordial. No entanto, registro que a gratuidade não afasta o 

dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe 

sejam impostas (artigo 98, §4º, 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. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296794 Nr: 17169-94.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/ QD. 06 LOTE 10 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em face da petição de fls. 75, em que a parte autora requer a extinção do 

feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, 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 supracitado Estatuto.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência do contraditório.

 Desentranhem-se os documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e recibo nos autos, se requerido.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419959 Nr: 21975-70.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE GABRIELLY DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CELANI HIPOLITO 

DO CARMO - OAB:OAB/SP 195.889

 Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as, manifestando se tem interesse em 

conciliar. Prazo: 10 dias.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019 

às 14h40min.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419963 Nr: 21977-40.2015.811.0002

 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: ALINE GABRIELLY DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM Celular S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LOURENÇO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as, manifestando se tem interesse em 

conciliar. Prazo: 10 dias.

Assim, designo audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019 

às 14h40min.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 298111 Nr: 18611-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMOVEL QUADRA 24, 

GENÉSIO, CELSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por Hiroshi Okajima 

e Vera Lúcia Lopes Okajima em desfavor de Genésio e Celso ora 

ocupantes do lote 09 da quadra 24, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial.

Devidamente citada, a parte requerida deixou contestar a presente 

demanda, tendo sua revelia decretada na decisão de fl. 44.

Instada a se manifestar quanto as provas que ainda pretende produzir a 

parte autora requereu pela prova testemunhal à fl. 45.

No mais, não vislumbro, neste momento processual, nulidades a declarar 

nem irregularidades para sanar.

DECLARO SANEADO O FEITO.

 Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como ponto 

controvertido: a) a comprovação da posse anterior da parte autora.

1. Defiro a produção de prova pugnada pela parte autora consistente na 

oitiva de testemunha.

2. Designo o dia 12 de fevereiro de 2019, às 14h00min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento, já tendo o autor apresentado o rol de 

testemunhas à fl. 45.

A intimação da testemunha arrolada nos autos pela parte deverá ser 

providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, 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.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 221129 Nr: 1359-84.2009.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI FELIPE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETCREDI ASSESSORIA E FOMENTO 

COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KELLER NETO - 

OAB:13889-E, ESTELA CUNHA VELTER RONDON - OAB:4984-MT, 

KARINE UNDRE DE LARA - OAB:, RONAN JACKSON COSTA - OAB:, 

SILVA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7149-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. NADA 

MAIS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004266-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

JOANA ROSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Benedita Antonia da Rocha (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004266-97.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOANA ROSA DE ARRUDA REQUERIDO: BENEDITA 

ANTONIA DA ROCHA Vistos. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse 

proposta por JOANA ROSA DE ARRUDA em desfavor BENEDITA 

ANTÔNIA DA ROCHA. Aduz que, é legitima e possuidora de um imóvel 

situado na Rua: Capitão Benevides, Nº 204, Bairro Construmat, Várzea 

Grande, o qual foi adquirido em 15/08/1990 e desde então vem utilizando a 

área possuída sem qualquer impedimento. Desde a aquisição do bem 

permitiu que sua mãe residisse nele, esta, por sua vez, convidou a irmã da 

requerente, ora requerida, para morar com ela, o que ocorreu mediante a 

tolerância e consentimento da requerente, que morava em um sitio com o 

marido. Com a morte da sua genitora, no ano de 2006, a requerida 

juntamente com seus filhos e netos permanecem residindo no imóvel, com 

o consentimento da autora. Alega que começou a fazer uma casa de 

alvenaria ao lado da de madeira, cedida para sua mãe e irmã morarem, 

passando a residir no imóvel definitivamente em 2009, juntamente com seu 

marido. Todavia, após ter sofrido severas ameaças da requerida e sua 

prole, comunicou à sua irmã que não tinha mais interesse em deixá-los 

morando no imóvel, mas as discussões se intensificaram e a requerida se 

recusa a desocupar a casa, não restando alternativa a não ser pleitear a 

desocupação do imóvel na via judicial. Assim, requer a concessão de 

liminar para determinar a imediata reintegração da requerente na posse do 

imóvel de sua propriedade. Pede os benefícios da assistência judiciária. 

Designada audiência de justificação não foi inquirida nenhuma testemunha, 

tendo em vista não ter sido arrolada pela requerente (id. 14710304). É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Pois bem. 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 o risco ao 

resultado útil do processo. Outrossim, para a concessão liminar da 

proteção possessória é necessária a presença dos requisitos enunciados 

no art. 560 da Lei Processual Civil, ou seja, a posse, a turbação ou 

esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a continuação 

da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a perda desta, na 

de reintegração. No caso em tela, não restou sumariamente provado a 

posse da autora, e a existência de esbulho praticado pela demandada, 

bem assim que este teria ocorrido há menos de ano e dia. Conquanto a 

autora tenha juntado contrato particular de compra e venda em seu nome, 

não restou demonstrado a que título a requerida ocupa parte do terreno 

em litígio. Ademais, conquanto alegue ter comunicado à requerida sua 

intenção de pôr fim ao comodato verbal, não juntou qualquer documento 

ou notificação neste sentido, não podendo afirmar que esta fora 

devidamente cientificada do fim do comodato. No mais, embora tenha sido 

oportunizado à autora provar o alegado por meio de testemunhas, esta 

não se desincumbiu do seu ônus, pois deixou de arrolar testemunhas para 

serem ouvidas na audiência de justificação designada. Ainda, segundo 

relatado pela própria requerente a requerida reside no imóvel em questão 

há mais de 10 (dez) anos, desde 2006, enquanto a autora reside na casa 

construída ao lado, fato que evidencia a ausência de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. De tal modo, ausente prova do 

exercício da posse anterior, bem assim a inexistência da data em que o 

suposto esbulho foi perpetrado, incabível a liminar de reintegração de 

posse, com base nos artigos 561 e 558 do CPC. Diante do exposto, 

tratando-se de posse velha, INDEFIRO A LIMINAR, porquanto ausente 

requisito indispensável do artigo 561 do CPC. Intime-se a requerida dos 

termos desta decisão, para que querendo apresente contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme parágrafo único do artigo 564 do 

CPC, devendo constar ainda do mandado as advertências referentes à 
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revelia. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, CPC). Sem prejuízo, intime-se a ré com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 13 de novembro de 2018, às 14h40, art. 566 c/c art. 334 do 

CPC. Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 16 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004969-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CONSTANTINO FERREIRA (AUTOR(A))

ROBSON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIRO SANTANA DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004969-28.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE CONSTANTINO FERREIRA RÉU: JAMIRO SANTANA DE 

JESUS Vistos. Inicialmente, recebo a emenda à inicial. Cumpre esclarecer 

que, o fato da pessoa ser idosa e analfabeta, por si só, não a torna 

incapaz de modo que necessite ser representada no exercício da vida 

civil. Todavia, a procuração outorgada por pessoa não alfabetizada 

deverá ser outorgada por escritura pública, conforme fundamentos 

constantes na decisão de id. 13724726. No caso, conquanto não tenha 

sido expedido procuração ad judicia por escritura pública, como 

determinado, têm-se que referida exigência restou suprida com outorga de 

procuração à filha do autor que, por sua vez, outorgou procuração aos 

causídicos (id. 14103995, 14187083). De outro norte, no caso, mesmo 

verificando que os documentos juntados pelo autor são um início de prova, 

entendo necessária a audiência de justificação prévia para a análise da 

medida liminar almejada. Isso porque, conquanto trate-se de ação de 

interdito proibitório, que tem cabimento por possuidor direto ou indireto que 

tenha justo receio de ser molestado na posse (art. 567, CPC), narra a 

inicial que o autor cedeu parte do imóvel ao requerido e que este ‘não 

exerce atividade rural na propriedade que está turbando’, sendo que 

quando há a turbação na posse a medida cabível é a manutenção de 

posse (art. 560, CPC). De tal modo, designo audiência para justificação do 

alegado na petição inicial, para o dia 13 de 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, 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. Várzea Grande, 27 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007578-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007578-81.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CAMILA SILVEIRA BARBOSA RÉU: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais 

proposta por CAMILA SILVEIRA BARBOSA em desfavor de EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. - UNOPAR. Aduz que, realizou uma 

pré-inscrição no curso de seu interesse, porém não efetuou pagamento 

de matrícula ou taxa de inscrição, também não assinou qualquer contrato 

referente ao curso. Todavia, alguns meses depois, começou a receber 

e-mails, ligações e SMS cobrando a mensalidade do curso que não 

efetivou a matrícula. Sustenta que, por inúmeras vezes entrou em contato 

para resolver o equívoco, mas não obteve resposta. Entretanto, a requeria 

incluiu o seu nome nos cadastros de inadimplentes indevidamente, 

impedindo-a de ser fiadora de um financiamento estudantil para seu irmão. 

Assim, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela para 

determinar que a requerida se abstenha de cobrar os valores indevidos, 

bem como proceda a imediata exclusão do nome da reclamante dos 

cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. Requereu as 

benesses da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relato. 

Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência 

será concedida quando houver a elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Visa a autora a retirada do seu nome dos cadastros de 

inadimplentes, sob a alegação de que a pretensa dívida não foi por ela 

adquirida. Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos 

supramencionados restaram evidentes no caso, uma vez que restou 

devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, sendo incontestável a existência de prejuízo para a parte 

caso tenha que aguardar o término da demanda para ter seus dados 

excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Neste diapasão, são 

funestos os efeitos de ter o nome negativado nos cadastros de proteção 

ao crédito, sendo certo que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias ou renová-las. E 

viver sem crédito no mundo atual, ou ter este abalado, é algo quase 

impossível. Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos 

documentos acostados à exordial, indicando a inclusão do nome da autora 

nos cadastros de restrição ao crédito, por divida junto à requerida a qual 

nega ter realizado. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do 

provimento final, pois diante da sua própria natureza jurídica, poderá ser 

revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos. Ante o 

exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos 

termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda com a exclusão do nome e dados da parte 

autora dos órgãos de proteção ao crédito, referente à dívida em 

discussão, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao 

valor da causa. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Outrossim, nos termos do art. 

6º. VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que 

evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência do autor em 

relação à ré, para determinar que a requerida apresente, no prazo da 

defesa, os documentos que deram origem à dívida em discussão. Cite-se/ 

intime-se a ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 27 de 

novembro de 2018, às 15horas, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 28 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007053-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007053-02.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELTON FERNANDO DOS SANTOS RÉU: AMERICEL S/A Vistos. 

Cite-se/intime-se a requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 27 

de novembro de 2018, às 15horas, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Sem prejuízo, defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, pois 

evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência da parte autora 

em relação à ré. Concedo à parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes do art. 98, do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 29 de agosto de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007566-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres (ADVOGADO(A))

ALANA KAROLINE DE AVILA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA MONACO LTDA - ME (REQUERIDO)

INGRID ARYANE PERALTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007566-67.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALANA KAROLINE DE AVILA OLIVEIRA REQUERIDO: AUTO 

ESCOLA MONACO LTDA - ME, INGRID ARYANE PERALTA DA SILVA 

Vistos. Cite-se/intime-se a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 27 de Novembro de 2018, às 16h20 constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no 

que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 29 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008900-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008900-39.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

PAULO VIEIRA Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo legal de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, 

caput, do CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. 

Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Defiro o requerimento para 

expedição e certidão comprobatória do ajuizamento da ação, para fins de 

averbação, no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do CPC), providência essa 

que, a toda evidência, também garantirá a satisfação do crédito 

exequendo. Advirto que, o exequente que promover averbação 

manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 

2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados. (artigo 828, §5º,do CPC) Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o 

necessário. Várzea Grande, 1º de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001730-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FRANCISCA MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

SABRINA LUZIA FIUZA METELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001730-84.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: SEBASTIANA FRANCISCA MACIEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. Encaminhados os autos ao Centro Judiciário, não 

se obteve êxito na realização de acordo. Na oportunidade a advogada da 

parte autora pugnou pela juntada do laudo pericial realizado (Id. 

10090492). Destarte, passo ao saneamento do feito. A requerida suscitou 

as seguintes preliminares: 1.1. – Da ausência de comprovação de entrega 

da documentação. Sustenta a requerida que, o autor juntou petição com 

protocolo de recebimento mecânico, contudo não comprova que juntou os 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo. 

Assim, requer seja intimada a autora para comparecer à Porto Seguro, em 

posse da documentação para que proceda a regulação administrativo do 

sinistro, suspendendo-se processo pelo prazo mínimo de 60 dias. Não 

merece prosperar referida preliminar. Isso porque, a documentação 

juntada pela parte autora no presente feito mostra-se suficiente para 

comprovar a existência do sinistro e o nexo de causalidade com as lesões 

sofridas pela vítima, de modo que a suspensão do presente feito apenas 

retardaria desnecessariamente o andamento processual. 1.2. – Da 

ausência de requerimento administrativo, falta de interesse de agir – art. 

3º do CPC. Argumenta a requerida que a ausência de pedido de 

pagamento de indenização relativa ao Seguro DPVAT na via administrativa 

e o ajuizamento direto na esfera judicial, ensejam a extinção do processo 

sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir na modalidade 

necessidade, isso porque a seguradora não opôs ao pagamento da 

indenização pleiteada. Sem razão a demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 4672567). 

Ademais, a requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza 

o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de 

transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 

350. Assim, deixo de acolher a preliminar arguida, determinando o 

prosseguimento do feito. 1.3. – Ausência do Laudo do IML – 

Descumprimento ao art. 5º, §5º da Lei 6.194/74 Afirma que a parte autora 

não apresentou qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de 

receber na íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de 

caráter permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, 

documento imprescindível para a apuração da lesão. Não procede referida 
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preliminar haja vista que o laudo do IML não é requisito indispensável para 

a propositura da ação, sendo certo que o grau da lesão sofrida pelo 

requerente poderá ser constatado por meio da perícia médica. Ante o 

exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Defiro o requerimento da parte autora para que 

seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. Denota-se que, apesar 

de não ter sido intimada para tanto, a parte autora se manifestou 

concordando com o Laudo de Avaliação Médica realizada durante a 

sessão de conciliação, conforme petitório de Id. 11874575. Sendo assim, 

intime-se a requerida para manifestar quando ao laudo de avaliação de Id. 

10834768, devendo esclarecer se possui interesse na produção de 

outras provas, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a 

avaliação médica, para fins de constatação do grau da lesão sofrida pelo 

autor, suprindo a perícia a ser designada. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 1º de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004672-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

ROGERIO CORREA DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILÚCIA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004672-21.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROGERIO CORREA DIAS RÉU: MARILÚCIA OLIVEIRA Vistos. 

Retifico em parte da decisão de id. 15618813, para constar que a data 

designada para a realização da audiência de conciliação é 29 de Janeiro 

de 2019, às 16h20. Intimem-se. Várzea Grande, 1º de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008792-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GUMAR GALANTE (AUTOR(A))

RAFAEL SABADINE ALVES GALANTE (AUTOR(A))

KAMILA RODRIGUES BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008792-10.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RAFAEL SABADINE ALVES GALANTE, FRANCISCO GUMAR 

GALANTE RÉU: RAPIDO TRANSPAULO LTDA Vistos. Citem-se/intime-se a 

ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 30 de janeiro de 2019, às 

15h20, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 1º de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008808-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI (ADVOGADO(A))

CAMILA MENEZES BERTOTTI (ADVOGADO(A))

IZAAC SOLINO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIRA LUCIA COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008808-61.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: IZAAC SOLINO DE CARVALHO EXECUTADO: ALTAMIRA 

LUCIA COELHO Vistos. Compulsando os autos, verifico que o requerente 

não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, 

haja vista que não informou seu estado civil, profissão nem o endereço 

eletrônico das partes. Ainda, o autor requer o parcelamento das custas e 

6 vezes. Pois bem. Segundo o disposto na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

ressalvados os casos em que a parte demonstre a incapacidade 

momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas judiciais e 

despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial 

(art. 456 da CGJ). Destarte, no caso o autor não demonstrou a alegada 

insuficiência de recursos que impossibilita o recolhimentos das custas em 

uma única vez no ato da propositura da ação. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1. 

Informar o endereço eletrônico das partes; 2. Informar a profissão e o 

estado civil do requerente; 3. Comprovar sua situação financeira precária, 

OU, conforme for o caso, promover o recolhimento das custas judiciais e 

taxa judiciária, (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da 

CNGC); Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 1º de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008873-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CREUDIR LEITE (REQUERENTE)

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008873-56.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BENEDITO CREUDIR LEITE REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando 

os autos, verifico que o requerente não cumpriu satisfatoriamente os 

requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista que não informou os 

endereços eletrônicos das partes nem sua profissão. Ainda, requer os 

benefícios da justiça gratuita, mas ante a ausência de informação quanto à 

sua profissão não é possível constatar a existência dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Demais 

disso, verifico não foi acostado comprovante de prévio requerimento 

administrativo. Assim, considerando que o Superior Tribunal de Justiça 

exarou o entendimento de que a exigência do prévio requerimento 

administrativo, como condição para o regular exercício do direito de ação, 

não viola o disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, bem assim 

que a ausência de requerimento administrativo ensejaria a extinção do 

feito por inexistência de interesse de agir (RE 938.348/GO, decisão 

monocrática do Ministro do STF, Luiz Fux), deverá o autor comprovar que 

realizou requerimento administrativo. Desse modo, deverá a parte autora 

demonstrar sua a insuficiência de recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, por meio de documentos idôneos. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos das partes e a profissão do 

autor. 2. Comprovar sua situação financeira precária, OU, conforme for o 

caso, promover o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob 

pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 

290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). 3. Juntar comprovante de 

prévio requerimento administrativo, na hipótese de não possuí-lo deverá 

manifestar sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito, em 

razão da ausência de interesse de agir (art. 10, CPC). Decorrido o prazo, 
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com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 1º de outubro 

de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008893-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLACIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008893-47.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

DANIELE APARECIDA DE MEIRA PLACIDO Vistos. Cite-se a parte 

executada para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, 

observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se de 

imediato a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos seja a parte executada intimada, nos termos do art. 

829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de 

Justiça procederá o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, opor embargos à 

execução (art. 915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, 

caput, CPC). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, que será reduzido pela metade 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias. Defiro o 

requerimento para expedição e certidão comprobatória do ajuizamento da 

ação, para fins de averbação, no registro de imóveis, de veículos ou de 

outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do 

CPC), providência essa que, a toda evidência, também garantirá a 

satisfação do crédito exequendo. Advirto que, o exequente que promover 

averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos 

termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente 

em autos apartados. (artigo 828, §5º,do CPC) Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 1º de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008895-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYSSA ZANOL BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008895-17.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

THAYSSA ZANOL BEZERRA Vistos. Cite-se a parte executada para, no 

prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos 

do art. 829, caput, do CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, 

do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de 

bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja 

a parte executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não 

sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830, caput, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias 

após a juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 

915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). 

Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% 

do valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Defiro o requerimento para 

expedição e certidão comprobatória do ajuizamento da ação, para fins de 

averbação, no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do CPC), providência essa 

que, a toda evidência, também garantirá a satisfação do crédito 

exequendo. Advirto que, o exequente que promover averbação 

manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 

2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados. (artigo 828, §5º,do CPC) Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o 

necessário. Várzea Grande, 1º de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008904-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIR CELIO DE MORAES (AUTOR(A))

CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA DE MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ZARZENON & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008904-76.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RONIR CELIO DE MORAES RÉU: ANTONIO ZARZENON & CIA 

LTDA - ME Vistos. Em face da petição de id. 15636277, em que a parte 

autora requer a desistência do presente feito, nos termos do parágrafo 

único do art. 200 do Código de Processo Civil 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. Custas se houver pelo 

autor diante de sua desistência, conforme prevê o artigo 90 do CPC. 

Contudo a vista da gratuidade que ora se defere, a exigibilidade da 

condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do 

CPC. Sem condenação em honorários à vista da ausência do contraditório. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 1º de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000364-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO (ADVOGADO(A))

ROSANGELA RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001806-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANADARK DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 22/10/2018, às 11h00, na Clínica de 

Reabilitação e Medicina Física (CLIRMEF), Rua Major Gama, nº1174 , 
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Centro Sul, Cuiabá – MT. Deverá o(a) periciado(a) levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (Radiografias, 

Ressonância Magnética, Tomografia, Ultra Som e/ou outros exames de 

imagens, Laudos Médicos, Histórico Clínico) que, porventura, possam ser 

uteis a confecção do laudo pericial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385138 Nr: 2121-90.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, SERVIÇOS PRO - CONDOMINAIS CUIABÁ 

LTDA, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLON SALES - OAB:16094

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436658 Nr: 4973-53.2016.811.0002

 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: ALAIR ROSA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 22/10/2018, às 14h00, na Center Clin, 

localizada na Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua Major Gama, n° 

2403, Bairro Centro-Sul em Cuiabá – MT. DRA. CYNARA MONIZ. Deverá o 

periciado levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção do laudo 

pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436405 Nr: 4842-78.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, AUTORIZADA DA 

CONSUL S/A CUIABÁ SERVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083/MT, SIMONE CARNEIRO CAMPOS - OAB:18.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 222877 Nr: 3126-60.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA CANDIDA OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:10.279, EDUARDO FARIA - OAB:4.318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006661-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

E. K. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006661-62.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que o autor pugna pelo 

benefício da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinado pelo demandante, e na 

procuração outorgada assinada pela parte não possui cláusula específica 

para assinar declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4º, e 

art. 105, caput, ambos do CPC. Ante o exposto, intime-se o autor para 

emendar a inicial, informando nos autos o endereço eletrônico das partes, 

bem como juntar declaração de hipossuficiência devidamente assinada, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena 

de não ser deferido o benefício da gratuidade da justiça. Decorrido o 

prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 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, com 

as providências necessárias. Várzea Grande/MT, 06 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001310-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Intimação das partes para que venham, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001811-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MORENO (AUTOR(A))

JOSEFINA MARIA STABILITO MORAES (AUTOR(A))

OLIVIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES SILVA MORAES (AUTOR(A))

AURA DE CAMPOS SBOARINI (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

EROTHILDES DE ARRUDA FELFILI (AUTOR(A))

GLEICE HELENA NAVES FAGUNDES (AUTOR(A))

SEBASTIAO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

VALDETE BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001811-62.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que os autores pretendem 

em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Nesse sentido, o assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 
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tais razões, o Juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contrária e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos 

Magistrados. Portanto, cabe à magistrada analisar o estado de carência 

dos autores, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade 

àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas 

judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo essa, a 

orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse 

modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os 

benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, em 

consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que os autores 

possuem veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Lista de Veículos - Total: 5 Ademais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira dos autores, conforme determina o inciso LXXIV, 

do artigo 5º da CF: “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” O STJ 

manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios 

da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo 

requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A 

APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 

portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, os salários percebidos pelos 

requerentes, conforme a folha de pagamento, é consideravelmente 

superior ao da média nacional[1]. Portanto, tem-se que os rendimentos dos 

autores, são suficientes para o pagamento das custas processuais que, 

em relação ao valor atribuído à causa, não se mostra suficiente a justificar 

o deferimento da gratuidade. Nesse sentido, o entendimento do Eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em recente julgado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E OUTROS 

DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis que os 

rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 84501/2016 - CLASSE 

CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio Aparecido Guedes. 

16/11/2016). Grifo nosso. Em sendo assim, quem opta por litigar na Justiça 

comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos juizados 

especiais, renúncia à assistência judiciária gratuita. Cabe ressaltar ainda 

que, o acesso do autor 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. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação dos autores, na pessoa de seu procurador, para 

recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 11 de julho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004950-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTROLL PRAG SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004950-22.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Em análise dos autos verifica-se que o requerente pretende 

executar Duplicatas de Venda Mercantil, em que não consta a aceitação. 

Assim, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, alterada pela Lei n. 

6458/97, para que a duplicata não aceita constitua titulo executivo 

extrajudicial é indispensável que: a) haja sido protestada; b) esteja 

acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e 

recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha, comprovadamente, 

recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos 

arts. 7º e 8º desta Lei. No caso, a nota fiscal foi acostada aos autos não 

está devidamente acompanhada do canhoto de recebimento, contudo não 

foi juntado aos autos o comprovante de protesto. Destarte, ante à 

ausência de documento indispensável à propositura da ação deverá o 

exequente promover a emenda à inicial juntando-o, ou se preferir deverá 

adequar à ação e os pedidos ao procedimento comum, observando o 

disposto no art. 319 e seguintes do CPC (art. 801 c/c 320, do CPC). Assim, 

determino que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando o comprovante de protesto, para que as duplicatas mercantis 

constituam títulos executivos, ou adeque o titulo da ação e pedidos ao 

procedimento comum, sob pena de indeferimento da exordial (art. 801, do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande/MT, 24 de julho de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002800-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ OLIMPIO DE ALMEIDA 03152778155 (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1006216-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006216-44.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhido os 

emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para 
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comprovar o recolhimento das custas referentes à distribuição da 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, conforme previsão do artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e façam os autos conclusos. Várzea Grande,21 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003973-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAREZ DA SILVA (REQUERENTE)

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004230-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FREIRE (AUTOR(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004230-55.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Verifica-se que, o autor se qualifica como piloto e requer pelos 

benefícios da justiça gratuita, contudo não comprova sua hipossuficiência 

financeira. Sendo assim, INTIME-SE o requerente para trazer aos autos 

comprovação da sua situação financeira precária, OU, conforme for o 

caso, promova o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito (art. 321 e 290, do CPC c/c 456, §1º, da CNGC). Várzea Grande/MT, 

24 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008376-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DONIZETE DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

JUVENAL MANOEL RIBEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI LORENSETTI DE VARGAS (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca da certidão 

negativa juntada aos autos. Prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006561-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO (ADVOGADO(A))

ROSIVETE AUXILIADORA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

 

Certifico que a contestação de ID 14511801 foi protocolada 

tempestivamente. Assim, procedo a intimação da parte autora para 

apresentar impugnação a contestação.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002426-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL (ADVOGADO(A))

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002426-52.2018.8.11.0002 

Vistos. Diante da falta de tempo hábil para a realização da audiência de 

conciliação designada no Id. 15173942 REDESIGNO o referido ato para o 

dia 05 de novembro de 2018, às 13h30min, expeça-se novo mandado de 

citação a requerida, fazendo constar as advertências legais, nos termos 

da decisão de ID. 13434836. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 11 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002943-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MENDES E INVASORES DESCONHECIDOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para informar endereço 

completo com o fim de expedir o mandado, bem como para juntar aos 

autos a guia e o comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de 

Justiça - complementar, pois o oficial deve cumprir dois atos, mediante 

guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias Online >> 

Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira Instância >> 

Número Único do Processo e preencher os demais dados, ressaltando 

que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega de envelope, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 308042 Nr: 3979-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5.868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94029 Nr: 3608-13.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDIR SOARES MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES DAMATTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA TETILLA MOREIRA 

GEWEHR - OAB:MT 17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PRIETO - OAB:MT 

7.360-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que a perita nomeada LUCIANA DIAS 

CORRÊA, indicou a data e local dos trabalhos periciais, para colheita do 

material gráfico-padrão do Requerente, o Sr. WANDIR SOARES 

MASSAFRA, para o dia 30/OUTUBRO/2018 (terça-feira), às 12:30 horas, 

devendo o mesmo comparecer no balcão da Secretaria da 4ª Vara Civel, 

no Edifício do Fórum desta Comarca, munido de todos os documentos 

oficiais de identificação para que os mesmos sejam fotografados pela 

Perita Judicial, e imediatamente restituídos ao seu titular. Qualquer dúvida 

informar-se com a perita do juízo, pelo celular (65) 99602-7766, ou pelo 

e-mail: l.diascorrea@yahoo.com.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004211-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCIO CARRASCO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004211-20.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes 

autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a 

avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes 

para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se 

possuem interesse na produção de outras provas, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia 

implicará na concordância tácita com a avaliação médica. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 28 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003080-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

NADIR DOS ANJOS FERREIRA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003080-10.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes 

autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a 

avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes 

para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se 

possuem interesse na produção de outras provas, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia 

implicará na concordância tácita com a avaliação médica. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 28 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005437-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LUZIANA MIGUEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005437-60.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes 

autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a 

avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes 

para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se 

possuem interesse na produção de outras provas, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia 

implicará na concordância tácita com a avaliação médica. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 28 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005593-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS (REQUERENTE)

LIDIANNE SANTI DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005593-77.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, manifestou desinteresse na audiência 

de conciliação (Id. 15352663), no seguimento a parte autora manifestou o 

seu desinteresse (Id. 15621805). Contudo, a vista da ausência de 

manifestação por parte do requerido CARDIF DO BRASIL VIDA E 

PREVIDENCIA S/A, mantenho a audiência de conciliação designada para o 

dia 01 de outubro de 2018, ás 10h00min, o que faço com fundamento no 

art.334 § 6º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 28 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002364-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002364-80.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes 

autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a 

avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes 

para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se 

possuem interesse na produção de outras provas, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia 

implicará na concordância tácita com a avaliação médica. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 28 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005616-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

FLORISVALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005616-91.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes 

autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a 

avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes 

para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se 

possuem interesse na produção de outras provas, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia 

implicará na concordância tácita com a avaliação médica. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 28 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006247-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))
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IRMAOS DOMINGOS LTDA (EXEQUENTE)

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIUS BELINO HASKEL (EXECUTADO)

MARLENE SANTANA BELINO (EXECUTADO)

LEANDRO MARTINS HASKEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006247-98.2017.8.11.0002 

Vistos. Em consulta ao Sistema Infojud, nos termos postulados no ID. 

14595162 obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na inicial, 

consoante se observa no espelho que segue em anexo. Em assim sendo, 

cite-se, nos endereços constantes no Detalhamento de Ordem Judicial de 

Requisição de Informações, nos termos da decisão Id. 9818596. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 28 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001469-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

KEDMA DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME (AUTOR(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

HYDRA CORONA SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE AGUA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

AYMORE (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001469-51.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Recebo o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas 

recuperandas (Id. 13134894, doc. 13134917). Expeça-se edital contendo 

o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial (art. 53, 

parágrafo único) e a relação de credores da Administradora Judicial (art. 

7º, §2º), atendendo assim ao princípio da economia processual e 

consequentemente onerando menos a devedora. Consigne-se no referido 

Edital que os credores têm o prazo de 30 (trinta) dias, para manifestarem 

eventual Objeção ao Plano de Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo 

único), contados da publicação do Edital; bem como que o Comitê, 

qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, 

apresentem Impugnação Contra a Relação de Credores do Administrador 

Judicial, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 8, da Lei 11.101/05. 

Após, intimem-se as recuperandas para que, providenciem a publicação 

do edital citado alhures, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

caracterização de desídia, devendo, em seguida, juntar nos autos os 

comprovantes de publicação. Por fim, considerando o teor do petitório do 

Administrador Judicial no Id. 13542019 doc. 13542025, intimem-se as 

recuperandas para que no prazo de 24 (vinte quatro) horas, apresentem a 

documentação fiscal referente aos meses de março, abril e maio, bem 

como relatório de estoque disponível, sob as penalidades legais. Após, 

abra-se vista ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande/MT, 28 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002943-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MENDES E INVASORES DESCONHECIDOS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002943-57.2018.8.11.0002 

Vistos. À vista da ausência de comprovação da citação/intimação da 

requerida JOAO MENDES E OUTROS para comparecimento na audiência 

de justificação prévia designada e diante do petitório de Id. 15462999 

REDESIGNO o ato para o dia 04 de dezembro de 2018 às 16h30min. 

Expeça-se o mandado citatório, consigno que Oficial de Justiça, deve 

realizar a citação do ocupante do imóvel, devendo qualificá-lo nos autos e 

intimá-lo da audiência designada, e, ainda promover a constatação do 

imóvel. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 28 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000842-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUE MEIRELES GONCALVES (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000842-81.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Encaminhados os autos para a Conciliadora Judicial não se 

obteve êxito na realização de acordo em razão da ausência da parte 

autora (Id. Doc. 7320059 – Pág. 1). De tal modo, à vista da ausência 

injustificada da autora na audiência de conciliação, com fulcro art. 334, 

§8º, do CPC, comino o pagamento de multa no equivalente a 1% (um por 

cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de Mato 

Grosso. Tendo em vista que a concessão de gratuidade não afasta o 

dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe 

foram impostas, nos termos do art. 468, §4º da CNGC, proceda a 

secretaria conforme determinado na seção 28 da CNGC. Dito isso, passo 

ao saneamento do feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: 1 

– Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo – Da Falta de 

Interesse Processual – Necessidade/Adequação – Da Nova Prientação do 

STJ Argumenta a requerida que a ausência de pedido de pagamento de 

indenização relativa ao Seguro DPVAT na via administrativa e o 

ajuizamento direto na esfera judicial, ensejam a extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse de agir na modalidade 

necessidade, isso porque a seguradora não opôs ao pagamento da 

indenização pleiteada. Pois bem. Em que pese esta magistrada ter 

proferido decisões em que reconhecia que o fato de o requerente não ter 

ingressado na via administrativa não era condição para o acesso ao poder 

judiciário, recentemente, 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. 
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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 

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. A Suprema Corte decidiu que: “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 e 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 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora. Todavia, a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte requerida. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automotor. Dessa 

feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pela requerida. Para 

tanto, nomeio o Dr. Ernani da Silva Lara Neto, médico perito, com e-mail 

para contato: ernanicastrillon@yahoo.com.br, FIXANDO, então, a quantia 

de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A requerida 

deverá efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), 

ficando deferido o levantamento destes em favor do perito no início dos 

trabalhos. Os honorários remanescentes serão pagos ao final da 

demanda pela parte sucumbente, se a demanda for julgada improcedente 

deverá ser expedida certidão em favor do médico perito, com o valor total 

dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de 

Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à 

ré depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O 

periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, 

trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou 

corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da 

perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a 

causa desta lesão? Os quesitos da requerida encontram-se no Id. Doc. 

6830164 – Pág. 21/22. Intime-se o requerente para, querendo, apresentar 

os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as 

partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 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. O advogado da parte requerente fica instado a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada 

dos laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 01 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002043-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAEL MOURA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002043-45.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Encaminhado os autos ao Centro Judiciário não se obteve êxito 

em razão da ausência da parte autora (Id. 4858513 – Pág. 01). De tal 

modo, à vista da ausência injustificada da autora na audiência de 

conciliação, com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de 

multa no equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso. Tendo em vista que a 

concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao 

final, as multas processuais que lhe foram impostas, nos termos do art. 

468, §4º da CNGC, proceda a secretaria conforme determinado na seção 

28 da CNGC. Destarte, passo ao saneamento do feito. A requerida 

suscitou as seguintes preliminares: 1 – Do Requerimento Administrativo 

Perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais – Ausência de Interesse de 

Agir. Sustenta a requerida que a parte autora acostou nos autos 

requerimento administrativo e que o mesmo encontra-se precário. Pois 

bem. Em que pese esta magistrada ter proferido decisões em que 

reconhecia que o fato de o autor não ter ingressado na via administrativa 

não era condição para o acesso ao poder judiciário, recentemente, 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 
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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 

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. A Suprema Corte decidiu que: “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 e 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 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora. Todavia, a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. 2 – 

Inépcia – Fatos Narrados não decorrem logicamente a conclusão dos 

fatos. Aduz que, na exordial consta que o acidente ocorreu em 

29/07/2013, contudo a documentação juntada aos autos, inclusive o 

Boletim de Ocorrência, refere-se a acidente de trânsito na data de 

29/02/2016. Arguiu que, a incoerência apontada a impede de realizar a 

defesa de forma adequada motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito. No caso, razão assiste à requerida quanto à 

divergência entre a data constante nos documentos do acidente e a data 

mencionada na exordial, o que foi devidamente impugnado pelo 

requerente, nem como retifica a data do sinistro. Todavia, é notório que a 

diferença nas datas trata-se de erro material, o que não dificulta ou 

impossibilita a defesa por parte da ré, tanto assim que apresentou 

contestação refutando os fatos constantes na exordial, de forma que 

deve ser considerada como a data do sinistro a constante na 

documentação apresentada, qual seja, 29/02/2016. Assim, deixo de 

acolher a preliminar. 3- Alteração do Polo Passivo para a Seguradora 

Líder. Sustenta a requerida que por força da Resolução n. 154/2006, o 

Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP aprovou que a 

administração do seguro DPVAT fosse realizada pela Seguradora Líder, 

ficando responsável pelo pagamento das indenizações DPVAT em todo o 

país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida que se impõe, 

visando o atendimento beneficiário através de uma única fonte, bem como 

a padronização e controle de informações. No mais, não sendo acolhida a 

preliminar para a inclusão da Líder, requer a alteração do polo passivo da 

ação, uma vez que a Itaú seguros de Auto e Residência S/A é quem faz 

parte do convênio que administra o Seguro DPVAT e não a Itaí Seguros 

S/A. Em que pese os argumentos expendidos pela requerida, não merece 

prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se 

tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer 

uma das seguradoras que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 

8.441/92. Em consonância com o entendimento supramencionado 

colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À 

ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de 

Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde 

pelo pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do 

próprio sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 

6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para 

gerenciar a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 

2. Conforme precedente do STJ, em caso de invalidez parcial, o 

pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve, por igual, observar a 

respectiva proporcionalidade, aplicando-se a Tabela Susep vigente à 

época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na lide beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, os honorários advocatícios fixados em favor 

do seu patrono não pode superar o patamar de 15% sobre o valor da 

condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, §1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, 

Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas respondem solidariamente, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra a Líder dos Consorcio 

de Seguros, que apenas administra a situação que envolve todas as 

seguradoras integrantes do consórcio. 3 - Comprovante de Residência em 

nome de Terceiro. Sustenta que é indispensável que a inicial seja instruída 

com documentos comprobatórios dos motivos fixadores da competência 

do juízo, sob pena de incorrer em ausência do pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 

320 do CPC. De tal modo, tendo em vista que o comprovante de endereço 

juntado pela parte autora está em nome de terceiro, pugna para que seja 

determinada a regularização dos autos no prazo legal, sob pena de 

extinção do feito. Razão não assiste à requerida, uma vez que, o 

endereço do autor encontra-se informado na exordial, não sendo 

indispensável para a propositura da ação, ou mesmo fixação do foro 

competente, que o comprovante de endereço esteja em nome do autor. 

Ademais, conforme disposto na Súmula 540 STJ “Na ação de cobrança do 

seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do 

seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu”, conforme 

consta nos autos o endereço do réu é deste Município de Várzea Grande, 

o que por si só, fixa a competência desta Comarca. Ante o exposto, rejeito 

as preliminares arguidas pela parte requerida. Declaro o feito saneado. 

Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total 

ou parcial, decorrente de acidente automotor. Dessa feita, DEFIRO a 

realização de perícia médica solicitada pelas partes. Os custos com a 

realização da perícia deverão ser rateados, pois requerida por ambas as 

partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. Para tanto, NOMEIO para 

os trabalhos periciais o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, médico perito, com 

e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). FIXO, ainda, a quantia de R$1.000,00 (mil reais) 

a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o depósito 

prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o 

levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta 

alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez 

total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) 

Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou 

funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão? 

Os quesitos da requerida encontram-se no Id. 4943893 pag. 24 e 25. 

Intime-se o requerente para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 
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(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os 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. O advogado da parte requerente 

fica instado a contribuir com o resultado do processo, no sentido de 

também buscar a comunicação da parte requerente, com o alerta de que 

deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer 

(art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação 

voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande,01 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000033-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA DE SOUZA ALENCAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000033-91.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes 

autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a 

avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se as partes 

para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo esclarecer se 

possuem interesse na produção de outras provas, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia 

implicará na concordância tácita com a avaliação médica. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 01 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000698-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN (ADVOGADO(A))

RAFAELA PINHEIRO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000698-10.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Encaminhados os autos ao Conciliador Judicial não se obteve 

êxito na realização de acordo (Id. Doc. 7321494 pg. 01). Destarte, passo 

ao saneamento do feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: 1 

– Da Ausência de Requerimento Administrativo Falta de Interesse de Agir 

– Artigo 3° do CPC. Argumenta a requerida que a ausência de pedido de 

pagamento de indenização relativa ao Seguro DPVAT na via administrativa 

e o ajuizamento direto na esfera judicial, ensejam a extinção do processo 

sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir na modalidade 

necessidade, isso porque a seguradora não opôs ao pagamento da 

indenização pleiteada. Pois bem. Em que pese esta magistrada ter 

proferido decisões em que reconhecia que o fato de o requerente não ter 

ingressado na via administrativa não era condição para o acesso ao poder 

judiciário, recentemente, 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 

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. A Suprema Corte decidiu que: “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 e 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 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora. Todavia, a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. 2 - 

Ausência do Laudo do IML Descumprimento do art. 5º, §5º da Lei nº 

6.194/74. Afirma que a parte autora não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber na íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para a 

apuração da lesão. Não procede referida preliminar haja vista que o laudo 

do IML não é requisito indispensável para a propositura da ação, sendo 

certo que o grau da lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado 

por meio da perícia médica. Ante o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas pela parte requerida. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto 

controvertido a existência de invalidez permanente, total ou parcial, 

decorrente de acidente automotor. Dessa feita, DEFIRO a realização de 

perícia médica solicitada pelas partes. Os custos com a realização da 

perícia deverão ser rateados, pois requerida por ambas as partes, 

segundo inteligência do art. 95 do CPC. Para tanto, NOMEIO para os 

trabalhos periciais o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, médico perito, com 

e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá 
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escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). FIXO, ainda, a quantia de R$1.000,00 (mil reais) 

a título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o depósito 

prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido o 

levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, 

§3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra 

metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta 

alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez 

total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) 

Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou 

funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão? 

Os quesitos da requerida encontram-se sobre a petição do Id. Doc. 

9098090 – Pág. 1/2. Intime-se o requerente para, querendo, apresentar os 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as 

partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 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. O advogado da parte requerente fica instado a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada 

dos laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 01 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003584-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (ADVOGADO(A))

LUAN RICARDO DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003584-16.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Encaminhados os autos ao Centro Judiciário não se obteve 

êxito na realização de acordo. Na oportunidade o advogado da parte 

autora pugnou pela não juntada do laudo pericial realizado, bem como 

pugnou pela realização da Perícia Judicial (Id. Doc. 4598855 – Pág. 1). 

Destarte, passo ao saneamento do feito. A requerida suscitou as 

seguintes preliminares: 1 – Da Alteração do Pólo Passivo da Lide – Da 

Necessidade da Inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A na Demanda. Sustenta a requerida que por força da 

Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP 

aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações 

DPVAT em todo o país. Em que pese os argumentos expendidos pela 

requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois é pacífico nos 

tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação pode ser dirigida 

contra qualquer uma das seguradoras que integram o consórcio, nos 

termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o entendimento 

supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP 

VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO 

DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, 

§1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. 2 - 

Da Necessidade de Pedido Administrativo Anterior – Da Falta de Interesse 

Processual – Necessidade / Adequação. Pois bem. Em que pese esta 

magistrada ter proferido decisões em que reconhecia que o fato de o 

autor não ter ingressado na via administrativa não era condição para o 

acesso ao poder judiciário, recentemente, 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 

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 
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concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “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 e 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 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora. Todavia, a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. Ante 

o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte requerida. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automotor. Dessa 

feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. Os 

custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois requerida 

por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. Para tanto, 

NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

médico perito, com e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o 

mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos quesitos das partes, 

ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos periciais, dos quais 

as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). FIXO, ainda, a quantia de 

R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá 

efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando 

deferido o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. 

Os honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela 

parte sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser 

expedida certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré 

depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O 

periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, 

trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou 

corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da 

perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a 

causa desta lesão? Os quesitos da requerida encontram-se Id. Doc. 

4663605 –Pág. 26. Intime-se o requerente para, querendo, apresentar os 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as 

partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 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. O advogado da parte requerente fica instado a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada 

dos laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 01 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003688-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LAURA CHRISTIANE DE OLIVEIRA PAVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003688-71.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Encaminhados os autos ao Centro Judiciário não se obteve 

êxito na audiência (Id. Doc. 9447629 – Pág. 1), consta-se que apesar de 

devidamente citada/intimada a requerida não compareceu à audiência de 

conciliação (Id. Doc. 9082711 – Pág. 1). De tal modo, à vista da ausência 

injustificada da parte requerida na audiência de conciliação, com fulcro art. 

334, §8º, do CPC, comino o pagamento de multa no equivalente a 1% (um 

por cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de 

Mato Grosso. Dito isso, passo ao saneamento do feito. A requerida 

suscitou as seguintes preliminares 1 – Da Retificação da Autuação. 

Informa a Requerida que conforme Portaria SUSEP n° 34, PUBLICADO NO 

Diário Oficial n° 149de 04/08/2016 o qual homologou a mudança de 

Denominação Social da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A passando a se chamar SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT S/A. Diante o exposto, acolho o pedido e 

determino a Senhora Gestora, para providenciar alteração do Polo Passivo 

da demanda fazendo constar como requerido SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT S/A. 2 - Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Agir – RE 631240 RG/MG. Argumenta a requerida que a 

ausência de pedido de pagamento de indenização relativa ao Seguro 

DPVAT na via administrativa e o ajuizamento direto na esfera judicial, 

ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de 

interesse de agir na modalidade necessidade, isso porque a seguradora 

não opôs ao pagamento da indenização pleiteada. Pois bem. Em que pese 

esta magistrada ter proferido decisões em que reconhecia que o fato de o 

requerente não ter ingressado na via administrativa não era condição para 

o acesso ao poder judiciário, recentemente, 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 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 
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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. A Suprema Corte decidiu que: “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 e 

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 (...)”.(RE 

631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, acórdão 

publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora. Todavia, a requerida 

apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse em agir 

pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição crida pelo 

próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. 3 - 

Comprovante de Residência em nome de Terceiro. Sustenta que é 

indispensável que a inicial seja instruída com documentos comprobatórios 

dos motivos fixadores da competência do juízo, sob pena de incorrer em 

ausência do pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo, nos termos do art. 320 do CPC. De tal modo, tendo em vista que 

o comprovante de endereço juntado pela parte autora está em nome de 

terceiro, pugna para que seja determinada a regularização dos autos no 

prazo legal, sob pena de extinção do feito. Razão não assiste à requerida, 

uma vez que, o endereço da autora encontra-se informado na exordial, 

não sendo indispensável para a propositura da ação, ou mesmo fixação 

do foro competente, que o comprovante de endereço esteja em nome da 

autora. Ademais, conforme disposto na Súmula 540 STJ “Na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre 

os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do 

réu”, conforme consta nos autos o local do acidente é deste Município de 

Várzea Grande, o que por si só, fixa a competência desta Comarca. Ante 

o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte requerida. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automotor. Dessa 

feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. Os 

custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois requerida 

por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC. Para tanto, 

NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

médico perito, com e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o 

mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos quesitos das partes, 

ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos periciais, dos quais 

as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC). FIXO, ainda, a quantia de 

R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários periciais. A requerida deverá 

efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando 

deferido o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. 

Os honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela 

parte sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser 

expedida certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré 

depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O 

periciando apresenta alguma lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, 

trata-se de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou 

corporal foi atingido? 4) Em se tratando de invalidez parcial, qual o grau da 

perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a 

causa desta lesão? Os quesitos da requerida encontram-se no Id. Doc. 

9198876 – Pág. 19/20. Intime-se a autora para, querendo, apresentar os 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as 

partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 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. O advogado da parte requerente fica instado a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada 

dos laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 01 de outubro de 2018. ( Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000801-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE SOUZA ALEKNOVIC (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

IDINALDO PAES FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000801-17.2017.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos verifica-se que a parte autora peticionou 

requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias (Id. 

10619249). Contudo, à vista do lapso temporal superior ao requerido, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 01 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004118-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO (ADVOGADO(A))

THIAGO GOMES LAVIOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004118-86.2018.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 01 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003565-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HELENA DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA REGINA SOUZA (ADVOGADO(A))

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003565-39.2018.8.11.0002 

Vistos etc. À vista do pedido de desistência da presente ação realizado 
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pela parte autora (fls. 65), intime-se a requerida para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se (art. 485, §4º, CPC), valendo o silêncio como 

anuência tácita. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande/MT, 01 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004215-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HONORINA PATRÍCIA SILVERIO VIEIRA (RÉU)

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004215-57.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma 

vez que as decisões sobre os Id. 13318903 e Id. 13367239, haja vista que 

parte requerida foi devidamente citada, encontrando-se totalmente 

equivocada ao andamento do presente feito, pelo que a torno revogada 

em todos os seus termos. No mais, considerando que, a parte ré fora 

devidamente citada e deixou de apresentar peça contestatória dentro do 

prazo legal (certidão de Id. 11952811), decreto a revelia da parte 

requerida. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não 

oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade 

dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais 

elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência 

automática dos pedidos iniciais. 2. A decretação da revelia com a 

imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de 

provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase 

instrutória. (...)” (STJ -REsp 1335994 SP 2012/0155834-1). É oportuno 

registrar que, o réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, 

recebendo-o no estado em que se encontra (art. 322-CPC). Sendo assim, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, manifestando 

se têm interesse em conciliar. Prazo: 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 01 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004746-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ CARRARO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004746-75.2018.8.11.0002 

Vistos em correição. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza 

bancária, logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a Vara Especializada de Direito Bancário desta comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 01 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004529-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

JONATAN PINHO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004529-32.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a 

inicial, trazendo aos autos os Extratos do Serviço de Proteção ao Crédito – 

SPC e da Centralização de Serviços Bancários – Serasa, documentos 

indispensáveis para a propositura da lide, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande/MT, 01 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004684-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CORREA DIAS (AUTOR(A))

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GUIA DA S. BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004684-35.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando aos autos, verifica-se que o autor pugna pelo 

benefício da justiça gratuita, contudo no que concerne aos parâmetros 

para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, é indispensável à 

demonstração da efetiva necessidade de que trata o caput do art. 98, do 

NCPC. Conforme o disposto: “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.”, fazendo jus, neste caso, ao 

benefício da assistência judiciária gratuita através de mera declaração de 

sua hipossuficiência, conforme previsto no §3º do artigo 98, do NCPC. De 

outra parte, verifica-se que o requerente é comerciante, o que não 

subentende situação miserável. No presente caso, caberia ao autor 

comprovar a hipossuficiência, ora alegada, porém não há nos autos dados 

que comprovem a sua renda, tampouco as despesas extraordinárias, que 

possam comprometer o sustento do autor, o que poderia demonstrar a 

impossibilidade em arcar com as despesas processuais. Conforme a 

jurisprudência pátria, não se presume miserabilidade: “JUSTIÇA 

GRATUITA. REQUERENTE DO BENEFÍCIO QUE TEM PROFISSÃO DE NÍVEL 

SUPERIOR. FATO BASTANTE PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE 

MISERABILIDADE JURÍDICA AFIRMADA. DENEGAÇÃO. APELAÇÃO 

D E N E G A D A ”  ( “ T J S P  -  A P L  5 7 3 4 9 4 2 0 0 8 8 2 6 0 0 1 9  S P 

0005734-94.2008.8.26.0019. RELATOR(A): SEBASTIÃO FLÁVIO. 

JULGAMENTO: 23/11/2011. ÓRGÃO JULGADOR: 25ª CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO. PUBLICAÇÃO: 02/12/2011). (Grifei). No entanto, segundo o 

Novo Código de Processo Civil (artigos 98 à 102): “o juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos” (artigo 99, §2º, do NCPC). Sendo assim, 

intime-se o autor para que traga aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se a parte requerente 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, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 01 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001744-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DOS REIS RODRIGUES (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103502/10/2018 Página 579 de 601



Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1001744-97-24.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURIDICA c/c DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL proposta por MARIA DOS REIS RODRIGUES em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No decorrer da demanda, as partes 

firmaram acordo (Id. 14219428 doc. 14219443), no seguimento a parte 

requerida informa o cumprimento integral do respectivo acordo, pugnando 

pela extinção do feito ante o cumprimento de todas as obrigações 

(Id.14416259, doc.14416292, doc.14416288). Vieram os autos conclusos. 

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, alínea “b”, do CPC. As partes ficam dispensadas do pagamento de 

custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Honorários advocatícios, 

conforme ajustado. Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se 

e arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 01 de outubro de 2018. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002857-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

RODOLFO CARLOS DE ANDRADE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº1002857-86.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C LUCROS CESSANTES E 

DANOS MORAIS proposta por RODOLFO CARLOS DE ANDRADE- ME e 

RODOLFO CARLOS DE ANDRADE em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados nos autos. No 

decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (ID. 14726012 doc. 

14726020), pugnando pela homologação e extinção do feito, renunciando 

do prazo recursal. Vieram os autos conclusos. 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, alínea “b”, do 

CPC. As partes ficam dispensadas do pagamento de custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Honorários advocatícios, 

conforme ajustado. Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se 

e arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 01 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004222-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROSSE CAMPOS (AUTOR(A))

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1004222-78.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c/c DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta 

por RODRIGO ROSSE CAMPOS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No decorrer da demanda, as partes firmaram 

acordo (Id. 14366420doc. 14366477), no seguimento a parte requerida 

informa o cumprimento integral do respectivo acordo, pugnando pela 

extinção do feito (Id. 14623526, doc.14623598). Vieram os autos 

conclusos. 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, alínea “b”, do CPC. As partes ficam dispensadas do pagamento de 

custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Honorários advocatícios, 

conforme ajustado. Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se 

e arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 01 de outubro de 2018. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007209-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

SUELEN REGINA MORAES DE ARRUDA JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1007209-24.2017.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por SUELEN 

REGINA MORAES DE ARRUDA JESUS em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. No decorrer da 

demanda, as partes firmaram acordo (Id. 11210252 doc. 11210264), no 

seguimento a parte requerida informa o cumprimento integral do respectivo 

acordo, pugnando pela extinção do feito (Id11809877, doc. 11809898, 

doc.11809892). Vieram os autos conclusos. 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, alínea “b”, do 

CPC. As partes ficam dispensadas do pagamento de custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Honorários advocatícios, 

conforme ajustado. Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se 

e arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 01 de outubro de 2018. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000907-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GONCALINA MACIEL DIAS (EXEQUENTE)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1000907-13.2016.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por MARIA 
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GONÇALINA MACIEL DIAS em desfavor de BANCO BMG S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. As partes firmaram acordo (Id. 

13328154, doc.13328210), pugnando por sua homologação e extinção do 

feito. No seguimento, a parte requerida informa que o acordo entabulado 

entre as partes (Id. 13328154 doc. 13328210), fora devidamente 

cumprido, requerendo a extinção do feito a fim de proceder à baixa 

definitiva dos autos. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. Constato que a pretensão perseguida pelo autor fora 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos. 

Verifica-se, portanto, que o objetivo da presente ação foi alcançado, qual 

seja, o adimplemento da obrigação. Ante o exposto, HOMOLOGO E JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do mérito, ante a quitação 

integral dos débitos, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Eventuais custas serão arcadas pelo requerido, conforme 

ajustado. Honorários advocatícios, conforme ajustado. Diante da 

desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

01 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007563-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO RAMPASSI SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos n° 1007563-15.2018.8.11.0002 

Vistos. Em face do petitório de Id. 15374336, doc.15374491, em que a 

parte autora requer a extinção do presente feito, nos termos do art. 200 

do Código de Processo Civil, homologo a desistência manifestada, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do supracitado Estatuto. Sem custas, diante da gratuidade da 

justiça. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de 

contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

01 de outubro de 2018 (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001357-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S LTDA - EPP (AUTOR(A))

JADERSON ROCHA REINALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACADI INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MARMORES 

SINTETICO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos n° 1001357-82.2018.8.11.0002 

Vistos. Em face do petitório de Id. 14057855, em que a parte autora requer 

a extinção do presente feito, nos termos do art. 200 do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

supracitado Estatuto. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Proceda-se conforme dispõem a CNGC Judicial em 

relação as custas processuais devidas. Sem condenação em honorários, 

ante a inexistência de contraditório. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 01 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001542-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

MARCELO GOMES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

IMOVELI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1001542-57.2017.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO 

DE VALORES E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por MARCELO GOMES DA CONCEIÇÃO em desfavor de MRV IMOVELI 

CONSULTORIA IMOBILÍARIA LTDA- EPP e MF MT CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA, ambos devidamente qualificados nos autos. Em sede 

de audiência de conciliação, as partes firmaram acordo (Id. 15479872 doc. 

15479875), oportunidade na qual pugnaram pela homologação e extinção 

do feito. Vieram os autos conclusos. 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, alínea “b”, do CPC. As partes ficam 

dispensadas do pagamento de custas remanescentes, nos termos do art. 

90, § 3º, do CPC. Todavia, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. 

Honorários advocatícios, conforme ajustado. Diante da desistência do 

prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 01 de outubro 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002175-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTORINO MONTEIRO DA SILVA NETO OAB - 298.807.341-49 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BLM INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA (RÉU)

MARIA LEOCADIA ASSAD ANTUNES (RÉU)

SERGIO RICARDO SILVA ANTUNES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1002175-68.2017.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C 

COBRANÇA proposta por SEBASTIANA MONTEIRO DA SILVA em 

desfavor de BLM INSDUSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA EPP, 

SERGIO RICARDO SILVA ANTUNES e MARIA LEOCADIA ASSAD 

ANTUNES, pelos fatos e fundamentos expostos nos autos. Na decisão 

inicial (Id. 6146669) determinou-se a citação da parte requerida para, em 

15 (quinze) dias, contestarem a ação e/ou, independentemente de cálculo, 

efetuarem depósito judicial que contemple a totalidade dos valores 

devidos, na forma do inciso II, do art. 62, da Lei nº 8.245/91, 

consignando-se as advertências legais (art. 344, CPC). Os requeridos 

foram citados (Id. 9248806 e Id 9401929). No seguimento as partes 

pugnaram pela suspensão do feito em razão de uma possível composição 

amigável com relação ao débito objeto da lide Id. 9388727, doc. 9388732, o 

que foi deferido no Id. 9615812. A parte autora manifestou-se nos autos 

(Id. 15061106, doc. 15061222), informando que, o compromisso assumido 

pelo devedor Id. 9388732 foi totalmente cumprido. Assim, requer a 

extinção do feito ante a quitação do débito objeto da demanda. É o 

relatório. Fundamento e decido. Diante da manifestação do autor 

verifica-se que, o objetivo da presente ação foi alcançado, qual seja, o 

adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do 

Código Processual Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, com resolução do mérito, ante a quitação integral dos débitos, nos 

termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pagas 

inicialmente. Os honorários devem ser especificamente carreados a uma 

ou outra parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos 
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honorários, só se pode concluir que cada parte responderá pelos 

honorários de seu advogado. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 01 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003256-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI (ADVOGADO(A))

JOELMA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1003256-52.2017.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOELMA 

APARECIDA DA SILVA em desfavor de TIM CELULAR S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. As partes firmaram acordo (Id. 

14268365 doc. 14268378), oportunidade na qual pugnaram pela 

homologação e extinção do feito. No seguimento, a parte requerida informa 

que o acordo entabulado entre as partes (Id. 14268365 doc. 14268378), 

fora devidamente cumprido, requerendo a extinção do feito a fim de 

proceder à baixa definitiva dos autos. Vieram os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento. Decido. Constato que a pretensão 

perseguida pelo autor fora satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda 

dos presentes autos. Verifica-se, portanto, que o objetivo da presente 

ação foi alcançado, qual seja, o adimplemento da obrigação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO E JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com 

resolução do mérito, ante a quitação integral dos débitos, nos termos do 

artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. As partes ficam 

dispensadas do pagamento de custas remanescentes, nos termos do art. 

90, § 3º, do CPC. Todavia, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. 

Honorários advocatícios, conforme ajustado. Diante da desistência do 

prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 01 de outubro 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005104-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS DE FREITAS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1005104-11.2016.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, em desfavor de THAIS DE 

FREITAS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. No 

decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (Id. 14394106 doc. 

14394135), oportunidade na qual pugnaram pela homologação e extinção 

do feito. Vieram os autos conclusos. 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, alínea “b”, do CPC. As partes ficam 

dispensadas do pagamento de custas remanescentes, nos termos do art. 

90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios, conforme ajustado. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 01 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007352-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO DOCE - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1007352-13.2017.8.11.0002 

Vistos. Diante do teor da petição de Id. 1194248, doc. 11944254, por meio 

da qual a parte exequente informa o cumprimento integral do acordo 

pactuado entre as partes (Id. Id. 10886219) e HOMOLOGADO por este 

Juízo (Id. 11738296), DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. As partes ficam 

dispensadas do pagamento de custas remanescentes, nos termos do art. 

90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios, conforme ajustado. Decorrido o 

prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

01 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 262009 Nr: 879-38.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA CARVALHO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O INSS apresentou novos cálculos (fls. 119/120), intime-se a parte Autora 

para manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 254091 Nr: 12719-79.2010.811.0002

 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: ISTER LUCAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a pagar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data da propositura da 

ação, observada a prescrição quinquenal, com a dedução de eventuais 

parcelas pagas, em razão da concessão de antecipação de tutela. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.A correção monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se 

tornou devida, com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a contar 

da citação.Deixo de condenar a parte Ré no pagamento das custas e 
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despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 

despeito da iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4º, II), fixo no percentual 

mínimo sobre valor da condenação (CPC, art. 85, §3º), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, §3º, I a V). 

Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita a 

remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do CPC. 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se.P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 256138 Nr: 13931-38.2010.811.0002

 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: ZULMIRA FARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural entre as partes acima 

identificadas, onde a parte Autora narra que sempre trabalhou nas lides 

rurais, sendo segurada especial da previdência, e que atingiu a idade 

necessária para que lhe seja concedida aposentadoria rural por idade. 

Juntou documentos.

O feito foi devidamente instruído e julgado, tendo sido determinada a baixa 

dos autos a este juízo de primeiro grau, para o fim de que a parte Autora 

comprovasse o requerimento na via administrativa, nos termos do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão 

geral no julgamento do RE 631240/MG.

Comprovado o deferimento do benefício na via administrativa, a Autarquia 

Ré pugnou pela extinção do processo por falta de interesse de agir.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando que o feito encontra-se regularmente instruído e realizado o 

requerimento administrativo pela parte Autora, passo a decidir.

Para obtenção da aposentadoria por idade o trabalhador rural referido no 

artigo 11, VII, da Lei nº 8.213/91 precisa comprovar, além da idade mínima 

de 60 anos (homem) e 55 (mulher), o efetivo exercício da atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício pretendido, nos termos do artigo 39, I, da Lei nº 

8.213/91, sendo que a comprovação poderá ser realizada por prova 

material plena ou por prova testemunhal baseada em início de prova 

documental.

O requisito etário restou devidamente preenchido, eis que dos documentos 

da parte Autora verifica-se que contava com mais da idade mínima, 

quando da propositura da ação.

Para comprovar a qualidade de segurada especial, a parte Autora juntou 

aos autos início de prova material, sendo que, inclusive as testemunhas 

ouvidas, corroboram o alegado na inicial, comprovando que a parte Autora 

sempre laborou na área rural, retirando dali o seu sustento e de sua 

família, não tendo outra fonte de renda, coadunando assim, com as demais 

provas contidas nos autos.

No caso dos autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da 

data do ajuizamento da ação, em observância ao entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, firmado no RE nº 631240, considerando que o 

feito foi suspenso para apresentação de requerimento administrativo em 

razão de determinação judicial para cumprimento desta diligência.

Anoto, por oportuno, que a concessão do benefício na via administrativa 

no curso do processo não afasta o interesse de agir da parte Autora e, ao 

contrário, implica em reconhecimento do pedido, persistindo o interesse da 

parte Autora quanto ao pagamento das parcelas em atraso, que serão 

devidas a partir da data do ajuizamento da ação até a data da concessão 

do benefício.

Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a pagar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data da propositura da 

ação, observada a prescrição quinquenal, com a dedução de eventuais 

parcelas pagas, em razão da concessão de antecipação de tutela. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.

A correção monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se 

tornou devida, com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a contar 

da citação.

Deixo de condenar a parte Ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4º, II), fixo no percentual mínimo sobre 

valor da condenação (CPC, art. 85, §3º), a ser apurado em liquidação, 

tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, §3º, I a V). 

Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).

Sentença não sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, 

§3º, inciso I do CPC. Havendo recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 

3º, do art. 1.010 do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se.

P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 52781 Nr: 6875-32.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO OSCARINO BARRETO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Adelar Dal Pissol - 

OAB:2.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA-PROC - OAB:3968 OAB MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007, impulsiono 

o presente feito intimando o Exequente, por seu Procurador, para 

manifestar acerca da Petição de fls.351/361 (EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE), no prazo de 15(quinze) dias.

Elizane Fatima Ferraz

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 263736 Nr: 2929-37.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA, ARENIL DIAS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE ADMISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT, GUILHERME PUERARI MARQUES - OAB:23180/O, 

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - OAB:23047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos intimando a Requerente, por seu Procurador, para 

manifestar acerca das solicitações contidas no Ofício n. 452/2018 fls. 206, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 293838 Nr: 13866-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:Estagiário

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para providenciar a 

regularização do CPF da autora Maria Conceição da Silva, verificada 

quando do preenchimento da RPV, aparecendo a seguinte mensagem: “O 

beneficiário MARIA CONCEICAO DA SILVA está com situação cadastral 

irregular na Receita Federal do Brasil. A requisição não poderá ser salva.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 283822 Nr: 2750-69.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEILE NAIR ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar novos 

cálculos, nos moldes da decisão de fls. 272, no prazo de 10 (dez) dias, 

para prosseguimento da execução.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261962 Nr: 1122-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZARINA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

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:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar novos 

cálculos, nos moldes da decisão de fls. 126, no prazo de 10 (dez) dias, 

para prosseguimento da execução.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250214 Nr: 9586-29.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DOS SANTOS FERRAZ, JULIANO BLANCO 

CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:MT 12.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença – 

honorários periciais.

Nos termos do artigo 910 do NCPC, não opostos embargos ou transitada 

em julgado a decisão que os rejeitar, expeça-se RPV ou Precatório, 

conforme os valores cobrados, com as cautelas de estilo. No caso de 

requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento deverá ser 

realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de sequestro (art. 

535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008017-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE CARMO DE CAMARGO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para, querendo, 

no prazo de quinze dias, apresente contrarrazões ao Recurso de 

apelação tempestivamente protocolado. Várzea Grande - MT, 1 de outubro 

de 2018 EMERSON BOTELHO DE CAMPOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

EDIMEIRE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000349-70.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): EDIMEIRE ALVES DA SILVA 

Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 1 de 

outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003527-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

EMILIANA NIDIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar 

contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente protocolado. 

Várzea Grande, 1 de outubro de 2018. Emerson Botelho de Campos 

Gestor Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002906-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA RITA DE ARAUJO OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002906-30.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): BENEDITA RITA DE ARAUJO 
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OLIVEIRA Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que manifeste no feito querendo o que de direito no prazo de 

quinze dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 1 de 

outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002888-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

ELENIR FRANCISCA DE ARRUDA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002888-09.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): ELENIR FRANCISCA DE ARRUDA 

RODRIGUES Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao 

recurso tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 1 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009379-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009379-66.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: MONITÓRIA (40) 

Requerente: AUTOR(A): UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTAO E 

COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no 

prazo de quinze dias, manifestar sobre os embargos à execução. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 1 de outubro de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003047-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY CESAR SCHEMBEK (AUTOR(A))

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003047-83.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): WESLLEY CESAR SCHEMBEK 

Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao recurso 

tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 1 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006125-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE CLEUZA DA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos CLEONICE CLEUZA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 30.4.2002, 

exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – 

Merendeira, conforme termos do histórico funcional e demais documentos 

juntados aos autos. Alega estar atualmente enquadrada no nível 4, classe 

B, percebendo salário de R$ 1.366,38 (um mil, trezentos e sessenta e seis 

reais e trinta e oito centavos) e, que, todavia, de acordo com a Lei 

Complementar n. 3.797/2012 c/c a Lei Complementar n. 4.095/2015, que 

reajustou o salário dos profissionais da educação, deveria ter sido 

enquadrada no nível 5 desde abril de 2014, no nível 6 desde abril de 2017 

e na classe D a partir de abril de 2012, conforme requerimentos 

administrativos, percebendo salário de R$ 2.456,43 (dois mil, quatrocentos 

e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos. Sustenta estar 

sofrendo perda salarial mensal de R$ 1.090,05 (um mil, noventa reais e 

cinco centavos), prejuízo que não lhe impediu de continuar exercendo 

suas atividades normais. Pede, ao final, a procedência do pleito, a fim de 

ter o seu enquadramento alterado do nível 4 para o nível 6, com efeitos a 

partir de abril de 2017, bem como a condenação do réu ao pagamento das 

verbas retroativos no valor de R$ 41.014,22 (quarenta e um mil, quatorze 

reais e vinte e dois centavos). A inicial veio acompanhada de documentos. 

Em contestação, o réu alega que a autora não faz jus ao recebimento das 

diferenças salariais do enquadramento, pois, para isso, deve ser 

observado o interstício de 3 anos entre um nível e outro. Assim, tendo ela 

sido enquadrada no nível 4, por meio da Portaria n. 124/2014, com efeitos 

retroativos a novembro de 2013, somente em novembro de 2019 poderá, 

então, ser elevada para o nível 6, como pretendido. Afirma, ainda, não 

haver nos autos comprovação de que a servidora possui mestrado ou 

doutorado para ocupar a classe D, de modo que o pleito não merece 

acolhimento. Em caso de eventual condenação, diz que os valores a 

serem pagos deverão ser corrigidos pelo INPC até 6.12.2016 e, a partir de 

então, pelos índices oficiais de remuneração básica (TR) e juros aplicados 

à caderneta de poupança. Em impugnação, a autora reitera os argumentos 

da inicial. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao mérito, como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside 

unicamente na aferição do apontado direito da requerente de ser elevada 

do nível 4 para o nível 6, com efeitos a partir de abri de 2017, no cargo de 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar – 

Merendeira, nos termos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012 e Lei n. 4.093/2015, cabendo pontuar que, embora tenha ela 

narrado que deveria ter sido progredida para a classe D desde abril de 

2012, isso não foi incluído no pedido, segundo se infere da conclusão do 

direito (pg. 12-13 – PDF) e do pedido contido no item “b” (pg. 14 – PDF). De 

acordo com a Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e 

Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, 

depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional 

profissional da educação dar-se-á por promoção nas classes e 

progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - 

A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível 

para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional 

comprovada, observando o interstício de três (03) anos. Parágrafo único – 

Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica 

são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 
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Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com 

percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano 

acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As classes de 

promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas 

em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. 

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. 

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, 

conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de 

fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera 

dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, 

prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a 

viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As 

classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Classe A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica de grau superior 

em nível de graduação, representado por licenciatura plena; c) – Classe C 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às 

normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação específica de grau 

superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e 

curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. 

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo 

Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal 

de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes 

são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – formação em ensino 

médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação; 

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização; 

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado. e) IV 

– Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em 

extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) Classe B – 

formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau superior; d) 

Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização. 

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o 

interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de 

acordo com o estabelecido nos referidos artigos, cabendo salientar que, 

de acordo com o § 4º, do art. 20, da Lei n. 3.797/2012 “decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente.” Nesse raciocínio, considerando que a 

autora ingressou no serviço público em 30.4.2002 (pg. 20 – PDF)), 

alcançando 3 anos de serviço em 30.4.2005, mais 3 anos em 30.4.2008, 

mais 3 anos em 30.4.2011, mais 3 anos em 30.4.2014 e, por fim, mais 3 

anos em 30.4.2017, ela já deveria ter sido elevada para o nível 6 desde 

2017, de forma automática, exatamente como pleiteado na inicial. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de 

condenar o réu a realizar o enquadramento da servidora no nível 6 a partir 

de abril de 2017, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 

3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e seus reflexos, 

inclusive nos reajustes salariais concedidos desde então, declarando, por 

fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e 

acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[1]. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos 

termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a 

natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido 

para o seu serviço. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 

3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser 

ela beneficiária da justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame 

necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo interposição de recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. Transitada em julgado, intime-se a parte 

autora para executar a sentença. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos 

Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, 

(Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008845-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BERNARDES PIONEDO (REQUERENTE)

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

EMILZA DA COSTA MOREIRA (REQUERENTE)

ODINETH SALES RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, tais como 

documento pessoal e procuração atualizada da Sra. Emilza da Costa 

Moreira,, bem como a vida funcional atualizada da Sra. Vera Lucia 

Bernardes Pionedo, conforme estabelece o art. 320, do Código de 

Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, CPC). Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380137 Nr: 26812-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS COLCHÕES LIMITADA, 

CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES, JOSE GERALDO GUEDES, VANDERLEI 

APARECIDO GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, 

LUIS ROBERTO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MUNDO DOS COLCHÕES LIMITADA, 

CNPJ: 24764839000164, Inscrição Estadual: 130621579, atualmente em 

local incerto e não sabido GILMAR LUIZ GUEDES, Cpf: 35374284134, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido JOSE GERALDO 

GUEDES, Cpf: 24135348149, Rg: 503.214, Filiação: Sem Qualificações, 

casado(a), Telefone 381-2291 e atualmente em local incerto e não sabido 

LUIS ROBERTO GUEDES, Cpf: 32828691187, Rg: NADA CONSTA, Filiação: 

Sem Qualificações, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MUNDO 

DOS COLCHÕES LIMITADA, CLAUDETE CLEMENTINO GUEDESE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de descumprimento de 

obrigação tributária acessória., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 20147426/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/06/2014

 - Valor Total: R$176.518,90 - Valor Atualizado: R$175.018,91 - Valor 

Honorários: R$1.500,00

Despacho/Decisão: Vistos. Defiro parcialmente o pedido retro apenas em 

relação à empresa executada e aos sócios Gilmar Luis Guedes; José 

Geraldo Guedes e Luis Roberto Guedes, tendo em vista que o sócio 

Vanderlei Aparecido Guedes já foi devidamente citado (fl. 15-) e não 

consta nos autos mandodo de citação expedido para os demais, o que ora 

determino. Cite-se os executado acima descritos por edital, com o prazo 

de 30 dias, certificando-se, após, o decurso do prazo para a propositura 

de eventuais embargos.Decorrido em branco o prazo, nomeio-lhes, como 

curador especial, o ilustre Defensor Público que atua perante esta vara 

especializada, a quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, 

opor embargos no prazo legal.Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 01 de outubro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 262808 Nr: 1947-23.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:MT 

4.719-B, LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB:8559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a 

informação de quitação do crédito requisitado, requerendo o que de 

direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 309002 Nr: 4992-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WALDEMIRES BENEDITA FONSECA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:OAB/MT 16.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a 

informação de quitação do crédito requisitado, requerendo o que de 

direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 393758 Nr: 7623-10.2015.811.0002

 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: CONSTANÇA SALOME DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 110923 Nr: 6524-83.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUTILHA & SZIMANSKI LTDA ME, GEOVANY 

CESAR SZIMANSKI, ANA MARIA INACIO SOUTILHA, FRANCISCA 

APARECIDA SEVERINO CINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCA APARECIDA SEVERINO CINI, 

Cpf: 44211244191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a parte executada, acima qualificada, acerca da 

penhora "on line" efetivada à fl. 73-vº, no valor de R$ 1.204,52 (Um Mil, 

Duzentos e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos), bem como para, 

querendo, apresentar embargos à execução no prazo legal.

Despacho/Decisão: Vistos...Cumpra-se como requerido na peça retro, 

intimando-se a parte executada por edital com o prazo de 30 dias acerca 

da penhora realizada,para, querendo, opor embargos. Decorrido em 

branco o prazo, transfira-se os valores bloqueados para a conta da 

Procuradoria a ser declinada por esta.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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 01 de outubro de 2018

José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 331482 Nr: 210-77.2014.811.0002

 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: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES, OSMAR MILAN CAPILÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT, FELIX MARQUES, SOLANGE APARECIDA GONÇALVES, 

SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA, MARIA LUZIANE RIBEIRO BRITO, NEUZA 

MARIA CURVO, ARTUR CONY CAVALCANTI, AUREMACIO JOSE TENORIO 

DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090/MT, OSMAR MILAN CAPILÉ - OAB:835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do teor da certidão retro, de que todos os editais de citação 

possuem irregularidades tanto na publicação quanto nas advertências 

processuais, determino que se renove o ato, com prazo de 20 dias e com 

a advertência dos requeridos de que, em caso de revelia, ser-lhes-á 

nomeado curador especial, nos termos doa rt. 257, IV do CPC.
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 Decorrido em branco o prazo, nomeio-lhes, como curador especial, o 

ilustre Defensor Público que atua perante esta vara especializada, a quem 

deverá ser dada vista dos autos para, querendo, apresentar defesa no 

prazo legal.

 Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo incluído em Meta 2 

do CNJ.

 Intime-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 405727 Nr: 14386-27.2015.811.0002

 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: VILMA GONÇALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Intime-se a parte requerida para juntar aos autos documentos elucidativos 

para prosseguimento da liquidação, conforme art.510 do CPC, no prazo 

legal.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 247610 Nr: 20684-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA., ALLAN KARDEC 

SANTOS, AMADOR ATAÍDE GONÇALVES, LEDA ANTUNES GONÇALVES, 

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES 

JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAIDIO 

GONÇALVES - OAB:13440-A/MT

 Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade e, 

consequentemente, julgo extinto o processo em relação à ALVIDES 

ATAIDIO GONÇALVES.Condeno a parte exequente ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação ou 

proveito econômico obtido (art. 85, parágrafo 3º do CPC).Procedam-se às 

retificações necessárias, inclusive na autuação, excluindo ALVIDES 

ATAIDIO GONÇALVES do polo passivo da ação.Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 24037 Nr: 3544-13.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Estando a planilha de cálculo apresentada a fl. 390-392 em conformidade 

com o que foi decidido na sentença proferida nos embargos à execução, 

assim se inferindo do parecer retro da Contadoria Judicial, o que afasta a 

tese argumentativa do ente público municipal exposta na petição de fls. 

398-401, homologo-a, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo o referido cálculo ser atualizado IMEDIATAMENTE pela Contadoria 

Judicial, expedindo-se, após, a Requisição de Precatório, observando-se 

as prescrições legais.

Cumpra-se, com urgência, e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 24037 Nr: 3544-13.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

À Contadoria Judicial para, em dez dias, conferir os valores apresentados 

pela parte exequente a fl. 392, bem como o da parte executada a fl. 402, 

observando-se o que foi determinado em sentença de fls. 383-385.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 417723 Nr: 20857-59.2015.811.0002

 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: JOACYR SEBASTIÃO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - OAB:7.454-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Desentranhem-se os documentos de fls. 96/106 por serem incomum aos 

autos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e dê-se vista ao Autor 

para requerer o que de direito.

Às providências.

 Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 260176 Nr: 19018-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYLTON RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14.234/MT, MONNY V. VICTOR COELHO AGUIAR SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.976, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5956/MT

 Vistos,

O RENAJUD ("Sistema de Restrição Judicial de Veículos") é ferramenta 

que permite a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas 

e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição de 

veículos automotores na base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores -RENAVAM.

Sendo assim, DEFIRO o pedido retro a fim de que seja viabilizada a 

procura de veículos em nome do(s) executado(s) por meio do RENAJUD.

E no mais, que se efetue busca junto ao Sistema INFOJUD, que é base de 

informações da Receita Federal, para fins de obter informações acerca de 

bens passíveis de penhora em nome do(s) executado(s).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 8894 Nr: 3314-05.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:OAB/MT 4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130, JATABAIRU F. NUNES - OAB:4.903/MT

 Vistos,

O RENAJUD ("Sistema de Restrição Judicial de Veículos") é ferramenta 
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que permite a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas 

e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição de 

veículos automotores na base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores -RENAVAM.

Sendo assim, DEFIRO o pedido retro a fim de que seja viabilizada a 

procura de veículos em nome do(s) executado(s) por meio do RENAJUD.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 211099 Nr: 6641-40.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PIFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4.318-B/MT

 INTIMAÇÃO do ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa de seu 

Procurador-Geral para que restitua os autos em epígrafe, no prazo de 3 

(três) dias, sob penas da lei, visto que os mesmos se encontram em carga 

por prazo superior ao legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 419064 Nr: 21555-65.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA LUCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IATAIANA APIO - OAB:16103/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 90314 Nr: 11418-73.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO ANTONIO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO - 

OAB:5.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE BARBOSA DA SILVA - 

OAB:11438-A

 Vistos.

O RENAJUD ("Sistema de Restrição Judicial de Veículos") é ferramenta 

que permite a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas 

e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição de 

veículos automotores na base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores -RENAVAM.

Sendo assim, DEFIRO o pedido retro a fim de que seja viabilizada a 

procura de veículos em nome do(s) executado(s) por meio do RENAJUD.

Ademais, que se efetue busca junto ao Sistema INFOJUD, que é base de 

informações da Receita Federal, para fins de obter informações acerca de 

bens passíveis de penhora em nome do(s) executado(s).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 312510 Nr: 8599-85.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO AGUA VERMELHA, 

MARIVALDO PINTO DO NASCIMENTO, MAX ARIEL TONIAZZO, 

VALTERSON TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7.180, ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5.334

 Vistos,

DETERMINO o bloqueio no valor correspondente à execução proposta, em 

conta bancária pertencente ao(s) respectivo(s) executado(s), suficiente 

para a quitação do débito atualizado.

 O bloqueio será realizado através do sistema online BACEN-JUD e se 

restar infrutífero ou insuficiente:

 DEFIRO o pedido retro a fim de que seja viabilizada a procura de veículos 

em nome do(s) executado(s) por meio do RENAJUD ("Sistema de 

Restrição Judicial de Veículos")

 Efetuado o bloqueio, com ou sem êxito, intimem-se as partes para 

requerer o que de direito.

Cite-se por mandado os executados declinados às fls.29 verso.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 271871 Nr: 13154-19.2011.811.0002

 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: AUGUSTA BENTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GENÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a interposição do Recurso de Apelação, com as 

contrarrazões nos autos, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441810 Nr: 7697-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYONEY WESLEY SILVA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DYONEY WESLEY SILVA FLORES, Rg: 

21122938, Filiação: Nelson Flores e Eunice da Veiga Silva Flores, data de 

nascimento: 20/05/1994, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, convivente, 

estudante/servente de pedreiro/pintor, Telefone 8403 3665. 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: Processo Crime Id. 441810Vistos etc...DYONEY WESLEY 

SILVA FLORES, qual. nos autos, foi pronunciado como incurso nas penas 

do artigo 121, § 2º, I, do Código Penal, pois no dia 17 de janeiro de 2016, 

por volta das 01h30min, na Rua Nossa Senhora Aparecida, nas 

proximidades de uma distribuidora de medicamentos, Bairro Água 

Vermelha, nesta cidade, por motivação torpe, efetuou golpe de arma 

branca contra Luciano Santana de Souza, ceifando lhe a vida. Submetido, 

nesta data, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, desta Comarca, os 

Senhores Jurados afastaram a autoria do acusado no delito.Atendendo a 

vontade soberana do Conselho de Sentença, restou o acusado 
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ABSOLVIDO das imputações constantes dos autos (CPP, art.386, inciso 

VII).Sem custas.Transitada em julgado, efetuem-se as comunicações 

devidas.Expeça-se Alvará de Soltura em favor do acusado, se por outro 

motivo não estiver preso.Publicada no Plenário do Tribunal do Júri, 

presentes intimados.Registre-se, efetuando-se as comunicações de 

estilo.Várzea Grande/MT, ao oitavo dia do mês de novembro de dois mil e 

dezessete.Otávio Vinicius Affi PeixotoJUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO 

JÚRIJosé Mariano de A. Neto Odila de Fátima dos Santos PROMOTOR DE 

JUSTIÇA DEFENSORA PÚBLICA

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sheila da Silva 

Figueiredo, digitei.

Várzea Grande, 10 de setembro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 540057 Nr: 1277-33.217.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEROLIN DE FATIMA HONORATO CAETANO, 

ALISSON OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando: Réu(s): ALISSON OLIVEIRA RODRIGUES, Rg: 19009520 SSP MT 

Filiação: Ronaldo Rodrigues e Katia Regina Oliveira Rodrigues, data de 

nascimento: 12/09/1990, brasileiro(a) e Réu(s): KEROLIN DE FATIMA 

HONORATO CAETANO, Filiação: Celso Carlos Caetano e Ivanilda 

Honorato, data de nascimento: 18/04/1996, brasileiro(a), Endereço: Rua 

Pedro Simão 18, Cidade: Paraguaçi-MG.

Finalidade:Para que compareçam neste juízo de Direito no dia 29 de 

Novembro de 2018, às 16:00 horas, para o comparecimento dos 

acusados, e nessa oportunidade, em não comparecimento dos acusados, 

será suspenso o processo e o curso prescricional nos termos do art. 366 

do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Observa-se que o acusado foi notificado 

por edital às fls. 88, apresentando por meio da Defensoria Pública local 

sua defesa prévia (fls. 91), 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 KEROLIN DE FATIMA 

HONORATO CAETANO e ALISSON OLIVEIRA RODRIGUES. Designo a 

audiência para o dia 29 de novembro de 2018, às 16h00min, para o 

comparecimento dos acusados, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas. Citem-se e intimem-se os acusados.

Notifique-se o MP. Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):Ronise Silva R. Nardini

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 469708 Nr: 21049-55.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON AURELIO DA SILVA BORDIN, MAX 

WILLIAN ARAUJO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573, DEFENSORIA PUB - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:SENTENÇA

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Max Willian Araujo Campos, Cpf: 05310786120, Rg: 

2089365-5 SSP MT Filiação: Adilson Neto de Campos e Doralice Araujo 

Barbosa, data de nascimento: 05/05/1992, brasileiro(a), natural de V. 

grande-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 19, Casa 67, Bairro: Nova 

Esperança, Cidade: Várzea Grande-MT

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

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:SENTENÇA.

VISTOS ETC.

O representante do Ministério Público com atribuições perante este juízo, 

baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra os 

réus por terem eles, em tese, praticado os crimes de tráfico de drogas e 

associação ao tráfico, tipificados, respectivamente, nos artigos 33, caput, 

e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Em síntese a denúncia narra que, no dia 11 de outubro de 2016, por volta 

das 20h20, Policiais Militares receberam solicitação para dar apoio e 

diligenciar até a Rua D, nº 9, bairro Hélio Ponce de Arruda, nesta cidade 

para apurar denúncia de tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, os 

agentes públicos se depararam com o indivíduo Jhonattan Henrique da 

Silva juntamente com os réus, os quais, ao perceberem a presença 

policial, tentaram empreender fuga. Assim, os policias abordaram os réus 

e realizaram minuciosa busca na parte externa e interna da residência, 

oportunidade em que encontraram 01 (uma) sacola contendo uma porção 

de maconha. Consta, ainda, que as substâncias encontradas 

apresentaram resultado positivo para o princípio ativo da maconha, 

pesando 50,84g (cinquenta gramas e oitenta e quatro centigramas).

Ao final o Ministério Público pugnou pela condenação, arrolando 

testemunhas.

Pelo despacho de fls. 66 deu-se prosseguimento ao feito. Os réus foram 

notificados (fls. 82) e, por meio de advogado constituído (Maycon) e de 

Defensor Público (Max), apresentaram Defesa Prévia às fls. 68/69 e 

140/141. A denúncia foi recebida no dia 7 de abril de 2017 (fls. 155).

Durante a instrução do feito, uma testemunha foi inquirida por carta 

precatória (fls. 218), sendo o réu Max Willian interrogado às fls. 257, 

restando prejudicado o interrogatório do réu Maycon, ante a revelia (fls. 

257).

Em suas alegações finais, o Ministério Público, entendendo não ter restado 

comprovada a materialidade e a autoria dos delitos, pugnou pela 

desclassificação do delito do art. 33, caput, para aquele do art. 28 da 

mesma Lei Antidrogas, e pela consequente absolvição dos réus com 

relação ao crime de associação ao tráfico, no que foi secundado 

integralmente pela defesa dos réus (fls. 263/267 e 270/271).

Então, vieram os autos conclusos.

Relatados, decido.

No mérito –

Do tráfico -

Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime de tráfico, nos 

termos em que esposado na inicial.

 Vejamos as provas produzidas.

Ao serem ouvidos na fase administrativa, os réus negaram o tráfico e 

afirmaram que a droga encontrada no local seria consumida por eles (fls. 

20 e 22).

Em Juízo, o réu Max Willian Araújo Campos contou que, à época dos fatos, 

era realmente usuário de drogas e estava na casa de seu colega, o réu 

Maycon, para usar maconha quando a polícia o abordou. Disse que o 

entorpecente pertencia ao réu Maycon (mídia - fls. 259).

O réu Maycon Aurelio da Silva Bordin, revel nos autos, não pode ser 

interrogado em Juízo.

Por sua vez, a única testemunha ouvida em Juízo, por meio de carta 

precatória, o policial militar Rodrigo de Jesus da Silva, que atuou na 

diligência que resultou a prisão em flagrante dos réus, ao ser indagado 

sobre os fatos não trouxe informações minimamente precisas, limitando-se 

a dizer:

“(...) foi exatamente isso ai. Demos apoio lá” (mídia fls. 218).

Pois bem. Veja-se que o quadro probatório formado nos autos não leva à 

convicção de que os réus estavam reunidos para a traficância.

Embora tenham sido aprendidas drogas no local, há absoluta carência de 

provas a revelar que o entorpecente encontrado seria, como delineado na 
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denúncia, destinado a terceiros.

Verifica-se, desse modo, que o conjunto probatório coligido aos autos não 

é realmente suficiente para imputar a prática do tráfico aos réus.

Destarte, não havendo no feito elementos a indicar com robustez a 

destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida, e sendo a 

quantidade módica, é forçoso concluir que as provas produzidas 

judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a 

imposição de uma sanção penal por tráfico aos réus.

De se lembrar, porém, que o réu Max confirmou que a droga pertencia ao 

corréu Maycon Aurelio da Silva Bordin e que seria destinada ao consumo.

 Diante disso, a desclassificação do crime denunciado para o delito do art. 

28 da Lei 11.343/06, é medida que se impõe.

Da associação ao tráfico.

Em não havendo comprovação do crime de tráfico por parte dos 

acusados, tampouco vínculo associativo duradouro entre eles para aquela 

finalidade, por certo não há que se falar em associação para tal, sendo a 

absolvição medida impositiva.

Pelo exposto, julgo parcialmente improcedente a denúncia para:

ABSOLVER o réu MAX WILLIAN ARAÚJO CAMPOS, suficientemente 

qualificado nos autos, das imputações que lhes são irrogadas quanto aos 

crimes dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do 

art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e

DESCLASSIFICAR o delito de tráfico de drogas imputado ao réu MAYCON 

AURELIO DA SILVA BORDIN, suficientemente qualificados nos autos, para 

a infração penal prevista no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, e 

ABSOLVE-LO das imputações relacionados ao crime de associação ao 

tráfico.

 Passo a dosar a pena –

Do crime de posse de drogas para consumo pessoal –

Submeto o réu às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas que será feita em sede de 

execução; II - prestação de serviços à comunidade; ou III - medida 

educativa de comparecimento a programa ou curso educativo que será 

individualizado em execução.

O prazo da pena prevista nos itens II e III anteriores, que são alternativos, 

terão duração pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, nos termos do § 3° 

do art. 28 em questão.

Torno a reprimenda definitiva nos moldes acima.

Assistido pela Defensoria Pública, ao tempo em que condeno o réu às 

custas do processo, suspendo a sua cobrança, até que sobrevenha 

alteração substancial em seu patrimônio que permita a cobrança, devendo 

as custas ser apuradas e anotadas as margens dos registros do réu junto 

ao distribuidor.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos 

órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc…

Transitada em julgado, expeça-se o competente executivo de pena.

Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida.

Intimem-se os réus para a restituição do numerário e dos objetos 

eventualmente ainda apreendidos no feito (fls. 30), consignando no 

mandado que, caso não compareçam para a retirada, no prazo de 90 

(noventa) dias, após o trânsito em julgado da sentença, os bens serão 

encaminhados à Diretoria do Foro para destruição, caso não tenham valor 

comercial, ou leilão e consequente depósito do saldo em favor do Juízo de 

ausentes.

 Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 538687 Nr: 9230-53.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR ROBERTO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Rosimar Roberto da Cunha, Cpf: 50358111153, Rg: 

7406819 SSP MT Filiação: Aderso da Cunha e Maria Helena da Cunha, 

data de nascimento: 11/07/1973, brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, 

convivente, pedreiro, Endereço: Rua 7, Cs 6, Qd 8, Setor 2, Bairro: Cabo 

Michel, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA ROSIMAR ROBERTO DA CUNHA, COMO INCURSO NAS PENAS 

DO ART. 306, §1º, I, DA LEI 9.503/1997.

Decisão/Despacho:O Ministério Público, em síntese, requereu o 

prosseguimento do feito pela busca de nformação junto a Secretaria de 

Justiça, a fim de se verificar ser o réu não se encontra preso em algum 

rgástulo de Mato Grosso, sendo negativo, proceda-se com citação do réu 

Rosimar Roberto da Cunha, via edital, nos termos do art. 361, do CPP (fl. 

49). Relatei. Decido. Defiro o requerido pelo MP, ou seja, certifique-se, se o 

réu encontra-se ou não preso em alguma unidade prisional em caso 

positivo seja citado pessoalmente, em caso negativo, certifique-se e 

cite-se o réu via edital com prazo de 15 dias (art. 361, do CPP). Decorrido 

o prazo do edital, se o réu não comparecer ou constituir advogado, 

certifique-se o decurso do prazo e vistas dos autos ao MP.

Ciência ao MP. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 330789 Nr: 27080-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANGEL FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Rangel Fernando da Silva, Rg: 16048105 Filiação: Alaide 

Luiza da Silva, data de nascimento: 08/07/1985, brasileiro(a), natural de 

Jangada-MT, convivente, ajudante de pedreiro, Endereço: Avenida Tem. 

Coronel Neto Nº 546, Bairro: Goaibeiras, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA RANGEL FERNANDO DA SILVA, COMO INCURSO NAS PENAS 

DO ART. 306, §2º, DA LEI Nº 9.503/1997

Decisão/Despacho:1 Recebo a denúncia de fls. 05/08 em desfavor do réu 

Rangel Fernando da Silva, qualificado nos autos, o qual imputa-lhe a 

prática do crime descrito no art. 306, §2.º, da Lei n.º 9.503/97, pois contém 

as exposições necessárias, conforme dispõe o art. 41 do CPP. Quanto à 

existência do crime a materialidade está nos autos do Inquérito Policial de 

fls. 11 e s., quanto à autoria há indícios fortes pelos depoimentos dos 

policiais civis (fls. 16/17) e relatório da autoridade policial (fl. 95) Neste 

sentido, a materialidade está comprovada e há indícios de autoria. 2. 

Cite-se e intime-se o réu, para que apresente resposta preliminar no prazo 

legal de 10 dias, nos moldes do art. 396 do CPP. O Oficial de Justiça ao 

realizar as diligências deverá indagar dele se possui condições 
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financeiras para constituir advogado. Caso a resposta seja sim e saiba 

indicar o nome, este deverá constar da certidão de citação e intimação.

 3. Caso contrário, desde já nomeio o defensor público Dr. Osny Kleber 

Rocha Auresco, oficiante neste 4.ª Vara Criminal, para que postule em 

favor do réu.

4. Defiro os requerimentos do Ministério Público (fl. 07-item: a, b, c e d).

5. Quanto o requerimento da suspensão da CNH previstos no art. 294 e 

art. 295, ambos da Lei n.º 9.503/97. Determino a suspensão para 

permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pertencente ao 

referido acusado, nos termos do art. 294, caput, do Código de Transito 

Brasileiro. Comunique ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran e ao 

órgão de trânsito do Estado de Mato Grosso - Detran, a decretação da 

suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor 

conforme dispõe o art. 295, do CTB, até r. Sentença deste juízo.

6. Após a juntada da resposta preliminar se proceda à conclusão do feito, 

com a finalidade necessária. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 399873 Nr: 11273-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA LISBOA KAMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT 14.615

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Daniel da Silva Lisboa Kaminski, Cpf: 05637831173, Rg: 

28570405 SESP MT Filiação: Jair Jaminski e Janete da Silva Lisboa, data de 

nascimento: 11/06/1996, brasileiro(a), natural de Itapecerica-SP, 

solteiro(a), aux. de pedreiro, Endereço: Rua Venceslau Bras, N.421, 

Bairro: Planalto Ipiranga, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA DANIEL DA SILVA LISBOA KAMINSKI COMO INCURSO NAS 

PENAS DO ART. 180, CAÚT, DO CODIGO PENAL BRASILEIRO.

Decisão/Despacho:O Ministério Público, em síntese, requereu o 

prosseguimento do feito com citação do réu Daniel da Silva Lisboa 

Kaminski, via edital, caso o réu não compareça, vista a DP, para atender 

nos moldes do § 2.º, do art. 296-A, do CPP, após, seja aplicada os ditames 

previstos no art. 366, do CPP (fl. 164). Relatei. Decido. Por ora, defiro em 

parte o requerido pelo MP, ou seja, certifique-se, se o réu encontra-se ou 

não preso em alguma unidade prisional em caso positivo seja citado 

pessoalmente, em caso negativo, certifique-se e cite-se o réu via edital 

com prazo de 15 dias (art. 361, do CPP).

Decorrido o prazo do edital, se o réu não comparecer ou constituir 

advogado, certifique-se o decurso do prazo e conclusos para deliberar 

quanto à suspensão do processo e do prazo prescricional, com fulcro no 

art. 366, do CPP, já requerido pelo MP (fl. 164, in fine).

Ciência ao MP.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, em 16 de agosto de 2018.

Doutor Abel Balbino Guimarães

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 535541 Nr: 344-94.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE SOUZA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Rodrigo de Souza Jesus, Cpf: 70584834187, Rg: 

13049950 SSP MT Filiação: William Pereira de Jesus e Maria Auxiliadora 

Alves de Souza, data de nascimento: 12/11/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), empresário, Endereço: Rua K Casa 10, Bairro: 

Nova Várzea Grande, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA RODRIGO DE SOUZA JESUS COMO INCURSO NAS PENAS DO 

ART. 233, DO CODIGO PENAL BRASILEIRO.

Decisão/Despacho:O Ministério Público, em síntese, requereu o 

prosseguimento do feito com citação do réu Rodrigo de Souza Jesus, via 

edital, caso o réu não compareça, vista a DP, para atender nos moldes do 

§ 2.º, do art. 296-A, do CPP, após, seja aplicada os ditames previstos no 

art. 366, do CPP (fl. 46). Relatei. Decido. Por ora, defiro em parte o 

requerido pelo MP, ou seja, certifique-se, se o réu encontra-se ou não 

preso em alguma unidade prisional em caso positivo seja citado 

pessoalmente, em caso negativo, certifique-se e cite-se o réu via edital 

com prazo de 15 dias (art. 361, do CPP). Decorrido o prazo do edital, se o 

réu não comparecer ou constituir advogado, certifique-se o decurso do 

prazo e conclusos para deliberar quanto à suspensão do processo e do 

prazo prescricional, com fulcro no art. 366, do CPP, já requerido pelo MP 

(fl. 46, in fine). Ciência ao MP.Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 509542 Nr: 18759-33.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA SOUZA CUNHA DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Angela Souza Cunha da Gama, Cpf: 59478160168, Rg: 

08965200 Filiação: Alfilino Ribeiro da Cunha e Luzia Fernandes da Cunha, 

data de nascimento: 02/10/1973, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

divorciado(a), subway - líder de equipe, Endereço: Rua 20, Qd. 20, Casa 

24, Bairro: Residencial Jacarandá, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA ANGELA SOUZA CUNHA DA GAMA COMO INCURSO NAS 

PENAS DO ART. 304, DO CODIGO PENAL BRASILEIRO.

Decisão/Despacho:A certidão de fl. 151 informa que a ré Angela Souza 

Cunha da Gama não foi localizada no endereço; o MP não localizou seu 

atual endereço não sendo possível ser citada pessoalmente. Defiro o 

requerido pelo MP à fl. 152. Certifique-se a senhora gestora se a ré não se 

encontra presa em alguma unidade prisional deste Estado (Súmula 361 do 

STF), em caso positivo, seja citada pessoalmente, em caso negativo, 
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determino que seja feita citação via edital com prazo de 15 dias (art. 361, 

do CPP). Decorrido o prazo do edital, se a ré não comparecer ou constituir 

advogado, certifique-se o decurso do prazo e cls. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 522126 Nr: 25514-73.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERENILCE OSORIO BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Berenilce Osorio Borba, Cpf: 97523640125, Rg: 

14637393-6 SSP MT Filiação: Nestor Gomes Borba e Lenira Osorio Borba, 

data de nascimento: 09/10/1981, brasileiro(a), natural de Campo 

grande-MS, solteiro(a), do lar, Endereço: Av.julio Muller, Nº06, Bairro: 

Carrapicho, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA BERENICE OSÓRIO BORBA COMO INCURSO NAS PENAS DO 

ART. 140, §3º, DO CODIGO PENAL BRASILEIRO.

Decisão/Despacho:A certidão de fl. 43 informa que a ré Berenice Osório 

Borba não foi localizada no endereço; o MP não localizou seu atual 

endereço não sendo possível ser citada pessoalmente.

 Defiro o requerido pelo MP à fl. 44.

 Certifique-se a senhora gestora se a ré não se encontra presa em alguma 

unidade prisional deste Estado (Súmula 361 do STF), em caso positivo, 

seja citada pessoalmente, em caso negativo, determino que seja feita 

citação via edital com prazo de 15 dias (art. 361, do CPP). Decorrido o 

prazo do edital, se a ré não comparecer ou constituir advogado, 

certifique-se o decurso do prazo e cls.

 Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 522196 Nr: 25566-69.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Claudinei Maciel de Castro, Cpf: 04869895188, Rg: 

2370082-3 SSP MT Filiação: Rudinei Dias de Castro e Ideusa Maciel de 

Almeida, data de nascimento: 01/12/1994, brasileiro(a), natural de Várzea 

grande-MT, convivente, gesseiro, Endereço: Rua B, Q.03, Casa 05, Bairro: 

Hélio Ponce de Arruda, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA CLAUDINEI MACIEL DE CASTRO COMO INCURSO NAS PENAS 

DO ART. 241-B, CAPUT, DO ECA.

Decisão/Despacho:O MP requereu o prosseguimento do feito com citação 

do réu Claudinei Maciel de Castro via edital (fl. 59). Defiro o requerido pelo 

MP. Certifique-se se ele se encontra ou não preso em alguma unidade 

prisional em caso positivo seja citado pessoalmente, em caso negativo, 

certifique-se e cite-se o réu via edital com prazo de 15 dias (art. 361, do 

CPP). Decorrido o prazo do edital, se o réu não comparecer ou constituir 

advogado, certifique-se o decurso do prazo e cls. Ciência ao MP. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481542 Nr: 2824-50.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:MT 19.148

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ FERNANDO DA SILVA, Filiação: 

João Vieira Danta e Lourdes da Silva, data de nascimento: 07/10/1970, 

brasileiro(a), natural de Mirassol D'oeste-MT, casado(a), pedreiro, 

Telefone 99201-2263. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e 

CONDENO o acusado LUIZ FERNANDO DA SILVA nas sanções do art. 

333, “caput”, do Código Penal, à pena de 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) 

MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime 

SEMIABERTO, e mais o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.DEIXO de 

proceder com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos em razão da comprovada reincidência (art. 44, inciso II, do 

CP).CONDENO o acusado, ainda, ao pagamento das custas processuais, 

devendo o valor apreendido ser utilizado na sua quitação.Com o trânsito 

em julgado, FORMEM-SE os executivos penais, que deverão ser 

encaminhados 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 acusado e o órgão do 

Ministério Público e via DJE, a sua Defesa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 25 de setembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488328 Nr: 7129-77.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN FAGNER LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALAN FAGNER LIMA DOS SANTOS, Rg: 

1664890-0, Filiação: Tupirain Lima dos Santos e de Maria Angela Fortes, 

data de nascimento: 20/09/1985, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, convivente, vigilante, Telefone 3685.9245. atualmente em local 
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incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, ALAN FAGNER LIMA DOS SANTOS 

praticou crime previsto no artigo 155, caput c/c artigo 71, do Código Penal, 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a resposta 

negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 42) porque não restou comprovada a 

impossibilidade de o órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial.Oferecida a resposta à 

acusação, façam os autos conclusos.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 27 de setembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532417 Nr: 5640-68.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO 

SANTOS, Cpf: 03036801138, Rg: 16473329, Filiação: Antonia Francisca 

Nascimento e Damião Novaes Santos, data de nascimento: 19/12/1990, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), técnico em telefonia, 

Telefone (65) 99314-4362. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO 

SANTOS praticou crime previsto no artigo 330 do Código Penal e artigo 

306, II, do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo seja contra ele, 

instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e 

seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para 

apresentação de resposta escrita e demais termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 07), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação do réu, façam os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 27 de setembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 515725 Nr: 22049-56.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMILSON CAMELO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODEMILSON CAMELO PINTO, Rg: 

1343703-8, Filiação: Mosair Camelo Pinto e Iraci Martins Pinto, data de 

nascimento: 02/09/1978, natural de Jataí-GO, solteiro(a), pedreiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, ODEMILSON CAMELO PINTO praticou 

crime previsto no artigo 155, parágrafo 4°, inciso I, do Código Penal, 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 45), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação do réu, façam os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 27 de setembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 537198 Nr: 8480-51.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN GONÇALO DE MORAES, MAX 

WILLIAN DOS SANTOS DINIZ, PEDRO DEJALTE SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Considerando que o réu PEDRO DEJALTE SCHIMITT foi intimado da 

sentença e manifestou o desejo de não recorrer (fl. 224), CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado e EXPEÇA-SE a sua guia de execução penal.

Diante da certidão dando conta de que o réu WILLIAN GONÇALO DE 

MORAES não foi localizado (fl. 245), proceda-se com a sua intimação pela 

via editalícia.

Por fim, em sendo tempestiva, RECEBO a apelação interposta pelo 

sentenciado MAX WILLIAN DOS SANTOS DINIZ (fl. 230).

INTIME-SE a Defesa para apresentar as razões do recurso e, depois, ao 

Ministério Público para ofertar suas contrarrazões.

Com as juntadas, CERTIFIQUE-SE se todas as partes foram devidamente 

intimadas da sentença e REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 540687 Nr: 10249-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS AUGUSTO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE FREITAS - 

OAB:13.505

 RECEBO o aditamento da denúncia (fl. 101/104).

PROCEDA-SE com a citação do acusado.

Oferecida a resposta à acusação, FAÇAM os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 417101 Nr: 20520-70.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG- NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 167), EXPEÇA-SE guia de 

execução definitiva, REMETENDO-SE à 2ª. Vara Criminal da Capital, de 

quem é a competência para execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 476147 Nr: 24249-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA, 

GONÇALO HENRIQUE DE ALMEIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 9.098

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 251), EXPEÇAM-SE guias de 

execução definitivas, REMETENDO-AS à 2ª. Vara Criminal da Capital, de 

quem é a competência para execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

DEFIRO o requerimento da Autoridade Policial (fl. 252).

PROCEDA-SE com a extração de cópias e após, com as cautelas de praxe 

e as anotações necessárias, REMETAM-SE os autos ao arquivo.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 527376 Nr: 2793-93.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302

 INTIMAÇÃO para o advogado Delcio Julio Bento Junior, OAB/MT 15.302, 

apresentar alegações finais, no prazo legal.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003813-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE CARNE 3 FAMILIAS LTDA (RÉU)

 

Intimação do autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a diligência do 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009253-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MILTON CESAR DA GUIA (EXECUTADO)

M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 

1009253-16.2017.8.11.0002 Valor da causa: $164,668.77 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: CENTRO 

EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 

ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 

POLO PASSIVO: Nome: M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 

Endereço: RUA ARY PAES BARRETO, 1818, (LOT GOV J FRAGELLI), 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-091 Nome: MILTON 

CESAR DA GUIA Endereço: RUA ARY PAES BARRETO, 1818, (LOT GOV J 

FRAGELLI), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-091 Nome: 

MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 

280, - DE 3402 A 5008 - LADO PAR, JARDIM LEBLON, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora para 

manifestar-se nos autos sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

cujo teor é: Certifico que, em cumprimento ao mandado de Citação, juizo da 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, estive na Rua Ari 

Paes Barreto, nº 1818, bairro Cristo Rei nesta Urbe, e ali estando, fui 

informado pela caixa que não se identificou, que o senhor Milton Cesar da 

Guia, não estava no local. retornei ao endereço no dia seguinte fui 

informado que o senhor Milton estava internado. Em face do valor 
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depositado ser insuficiente para os demais atos, Não foi possivel dar 

cabal cumprimento ao mandado o que devolvo o mesmo para os devidos 

fins. Dou fé. ... . VÁRZEA GRANDE, 1 de outubro de 2018. ANA PAULA 

GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008926-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

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, indicar os novos endereços dos requeridos, uma vez que 

juntou apenas a diligencia para cumprimento nos bairros Tijucal e Jardim 

Kennedy

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004439-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS DA SILVA (RÉU)

ANDREIA BARATELA RODRIGUES (RÉU)

MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

DANILO BATISTA DA SILVA (RÉU)

LINCOLN ALVARES DA SILVA (RÉU)

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 

ME, DANILO BATISTA DA SILVA, LINCOLN ALVARES DA SILVA, 

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA, ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS 

DA SILVA, ANDREIA BARATELA RODRIGUES 1 de outubro de 2018 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de (05) cinco dias. ADVERTÊNCIAS: Sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil. 

KAMILLA PARDIM MAIERHOFER BIAVA ESTAGIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005433-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NEVES DA SILVA (RÉU)

FABIANA FRANCO ORTEGA (RÉU)

CONSTRUTORA ALTO GARCAS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: CONSTRUTORA ALTO GARCAS LTDA, LUIS 

CARLOS NEVES DA SILVA, FABIANA FRANCO ORTEGA 1 de outubro de 

2018 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, 

referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, 

retirando a guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link 

Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco dias. KAMILLA 

PARDIM MAIERHOFER BIAVA ESTAGIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000266-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILEUSA BATISTA DE SANTANA (REQUERIDO)

 

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 providenciar o pagamento da diligencia, através do site do 

www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, Diligências, após preencha 

corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da diligência. Sob 

pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. 

Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008860-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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, providenciar o pagamento da diligencia, através do site do 

www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, Diligências, após preencha 

corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da diligência. Sob 

pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. 

Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006208-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DANIELI VIECILI (RÉU)

G B VIECILI - ME (RÉU)

HENAIS MICHELINE HOLZ (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias. 

Pedro Paulo Francisco Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer 

Biava Estagiária
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006210-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA DE LIMA MATOS (RÉU)

F DE MATOS & CIA LTDA - ME (RÉU)

FABIO DE MATOS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. Pedro Paulo Francisco Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003491-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MT BRASIL INCORPORACOES LTDA. - ME (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

CLAUDINEY LORCA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA QUE NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DO SITE 

DO TJMT, www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências,.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004053-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAQUE THIMOTEO DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DILIGENCIA Cumprindo o disposto no 

Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte 

requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a serem 

cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento 

através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no 

prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005808-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE REGINA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS PROCESSO n. 1005808-87.2017.8.11.0002 Valor 

da causa: $29,496.14 ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

POLO PASSIVO: Nome: ADRIANE REGINA DA CONCEICAO Endereço: RUA 

FLAMENGO, 27, (LOT S MATEUS), SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78152-110 FINALIDADE: Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que em 05(cinco) dias, requerer o que 

entender de direito acerca da certidão negativa do oficial de justiça. Sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil, 

em caso de novo endereço providenciar o pagamento da diligencia do 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007405-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVELINA SANTANA DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

 

intimação da parte autora para manifestar em 05 dias sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006392-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH CONCEICAO NUNES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS PROCESSO n. 1006392-57.2017.8.11.0002 Valor 

da causa: $28,076.25 ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

POLO PASSIVO: Nome: MARGARETH CONCEICAO NUNES Endereço: RUA 

PRESIDENTE MANOEL DE CARVALHO, 01, (COHAB C REI), CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-274 Cumprindo o disposto no 

Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade 

de intimar o advogado da parte autora, para que em 05(cinco) dias, 

requerer o que entender de direito acerca da certidão negativa do oficial 

de justiça. Sob pena de extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código 

Processo Civil, em caso de informar novo endereço, providenciar a 

diligencia do Oficial de Justiça VÁRZEA GRANDE, 1 de outubro de 2018. 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005684-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYEDNNE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1005684-70.2018.8.11.0002 Valor 

da causa: $32,336.25 ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO GMAC S.A. Endereço: 

AVENIDA INDIANÓPOLIS, n 3096, Bl B, - DE 2582 AO FIM - LADO PAR, 

INDIANÓPOLIS, SÃO PAULO - SP - CEP: 04062-003 POLO PASSIVO: 

Nome: ALLYEDNNE SOUZA DOS SANTOS Endereço: RUA 25 DE 

DEZEMBRO, 12 CASA, (LOT C SUL) R 1,12,QD 1, DOM O CHAVES, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-015 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que no prazo de 

05(cinco) dias , providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça,devendo emitir a guia 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 do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 1 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005637-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANNA DE CARVALHO (RÉU)

MARIA ROSANGELA DE CARVALHO (RÉU)

MR DE CARVALHO RESTAURANTE LTDA - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias. 

Pedro Paulo Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004994-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NICOLAU DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS PROCESSO n. 1004994-12.2016.8.11.0002 Valor 

da causa: $23,421.09 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

POLO PASSIVO: Nome: GILBERTO NICOLAU DE SOUZA Endereço: RUA 

URUGUAI, 07, QUADRA 12, PARQUE DAS NAÇÕES, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78158-620 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA QUE NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS MANIFESTE-SE NOS 

AUTOS SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. EM 

CASO DE INDICAR NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA 

DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. VÁRZEA GRANDE, 1 de outubro de 

2018. ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 446049 Nr: 9984-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.B.R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:OAB/MT14.431A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/ MT 5.222

 Vistos.

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico parcialmente o item “3” 

da decisão de fls. 310 e, SUSPENDO a tramitação do feito até a data de 

17/01/2019 ou eventual manifestação das partes, o que ocorrer primeiro, 

na forma dos arts. 921, I, c/c 313, II, do Código de Processo Civil.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320255 Nr: 16646-48.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO COMERCIO DE CIMENTO LTDA, 

RAFAEL BORTOLETI, ALEX SANDRO CAMARGO BORTOLETI, YASMIN 

CAMARGO BORTOLETI, GLEISY ANTONIA VIANA ALESSI BORTOLETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO S. REBOUÇAS - 

OAB:15088, SONIR VIANA SAVARIS - OAB:16.600

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a requerida Atacadão do Comércio 

de Cimento Ltda não apresentou contestação, considerando que a pessoa 

jurídica Bortoleti e Bortoleti Ltda ME trata-se de terceiro estranho à lide.

2. Dessa forma, certifique-se a Secretaria da Vara, quanto ao decurso do 

prazo para apresentação de defesa pela requerida supracitada.

3. Ademais, verifico a irregularidade na representação processual da 

parte autora, considerando a ausência de procuração em nome do 

causídico que subscreveu e assinou eletronicamente a impugnação de fls. 

112/116 (Dr. Luiz Carlos Icety Antunes).

4. Dessa forma, determino a intimação da instituição financeira, a fim de 

sanar a irregularidade processual indicada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de desentranhamento e entrega da peça ao subscritor.

5. Às providências.

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444544 Nr: 9138-46.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NATALINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inicialmente, determino o cumprimeinto do "item 8" da decisão de fls. 44.

2. Ademais, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente 

apresente a planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise 

do pedido de indisponibilidade financeira.

3. Após, conclusos.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 547768 Nr: 13942-86.2018.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO COMERCIO DE CIMENTO LTDA, BORTOLETI 

E BORTOLETI LTDA - MT, RAFAEL BORTOLETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON LUIS SCHMIDT - 

OAB:OAB/RS 44.181

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/SP 261.030, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 Vistos.

1. Em análise aos autos, verifico que não foram recolhidas as custas 

processuais e a Taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial.

2. Dessa maneira, oportunizo à parte autora, o prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, do CPC) e consequente extinção do feito (CPC, art. 

485, III).

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 394720 Nr: 8216-39.2015.811.0002

 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: REGIANE ALVES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido da exequente requerendo o levantamento da 

importância penhorada através do sistema Bacenjud referente aos 

honorários de sucumbência deferidos em seu favor.

2. O executado, por meio de requerimento aportado às fls. 47, manifestou 

sua concordância quanto ao valor bloqueado e requereu a extinção da 

ação pelo cumprimento da obrigação.

3. Pois bem. Conforme se denota dos autos, os valores 

penhorados/bloqueados às fls. 26, por razões desconhecidas por este 

juízo, não foram transferidos para a Conta de Depósitos Judiciais do Poder 

Judiciário deste Estado, muito embora tenha sido realizada a ordem de 

transferência para a conta de depósitos judiciais.

 4. Conforme se observa dos autos, a transferência foi ordenada às fls. 

261 (ID 072015000007196792, do dia 06/07/2015, às 11h, 52min e 17seg), 

tendo como destinatário o Banco do Brasil S/A, agência 3834 (conta de 

depósitos judiciais), para recebimento da importância no valor de R$- 

3.779,44, referente ao débito exequendo.

5. Todavia, o exequente vem às fls. 66, informar que não foi possível 

realizar a transferência da referida importância, pois não teria recebido a 

notificação da constrição efetivada nem a ordem para transferência da 

importância penhorada.

6. Assim, pede que este juízo verifique se houve a efetivação da penhora 

após o bloqueio judicial bem como se ocorreu a intimação da executada 

para transferência dos valores para a conta de depósitos judiciais.

7. Pois bem. Em que as argumentações do executado, não há motivos 

para o deferimento dos seus pedidos.

8. Conforme se vê dos autos, uma vez realizada a indisponibilidade nos 

ativos financeiros da executada (fls. 261) esta foi devidamente intimada 

para apresentação de impugnação (fls. 46 – DJE 9744), vindo, somente 

após o decurso do prazo, manifestar sua concordância quanto aos 

valores constritos.

 9. Conforme é sabido, o extrato de bloqueio de valores, via bacenjud, é 

válido como termo de penhora, não havendo necessidade de lavratura de 

termo nos autos, nos termos do art. 854, § 5º do CPC, in verbis.

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição 

financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira 

o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

10. Além do mais, uma vez realizada a indisponibilidade e transcorrido o 

prazo de defesa, o juiz procederá com a transferência da importância 

penhorada, por meio do sistema eletrônico, conforme a situação 

evidenciada nos autos, de acordo com o parágrafo 7º do referido artigo, a 

seguir:

§ 7o As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu 
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cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo 

far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

11. Posto isso, considerando que foram observadas as disposições 

contidas no artigo 854 do CPC, determino à instituição bancária, ora 

devedora, que faça imediatamente a transferência da importância 

bloqueada no valor de R$- 3.779,44 à Agência 3834 do Banco do Brasil, 

com as devidas atualizações, sob pena de aplicação das sanções legais 

para o seu efetivo cumprimento.

 12. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290214 Nr: 9809-11.2012.811.0002

 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: LACILDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES DE ANDRADE - OAB:, AUGUSTO SILVEIRA CALDAS NETO 

- OAB:, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:16.227-A, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, LUCAS QUINTINO DE 

ALMEIDA LACERDA - OAB:, LUIZ OTÁVIO PIRES GUERRA - OAB:, 

MAURÍCIO METZKER JUNQUEIRA MACIEL - OAB:, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A, Taylise Catarina 

Rogério Seixas - OAB:15.483-A/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301895 Nr: 22691-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONEY BRITES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:MT 14.469-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274720 Nr: 17724-48.2011.811.0002

 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: PAIXÃO & LISSONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERALA 

DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 423808 Nr: 24009-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.R. S. SILVA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.
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