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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 492/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Judiciário Paola Regina Pouso 

Gracioli, matrícula nº. 14.326, do(a) Juizado Especial Criminal Unificado - 

Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0728270-80.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ARLINDO RATTO JUNIOR, matrícula nº. 24482, 

Técnico Judiciário, lotado(a) na Juizado Especial Criminal Unificado - 

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

Gestor Judiciário Substituto, no período de 01/10/2018 a 10/10/2018 

(férias).

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

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

Cuiabá, 02 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 494/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0725634-44-32.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) FELIPE COELHO DE AQUINO, matrícula nº. 37986, 

Analista Judiciário, na secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, 

com efeitos a partir de 02/10/2018.

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

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

Cuiabá, 2 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085340 Nr: 3977-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN ANSELMO MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos 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$ 

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 569948 Nr: 7562-66.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDINO RODUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CELSO BIGNARDI, VINICIUS 

BIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT

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

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805729 Nr: 12197-27.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILASIO DE ARAUJO, ISA MONTEIRO DA SILVA 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL RENATO DA SILVA, 

NILMAN BUTACA TABORELLI E SILVA, FELIPE CAMARA TABORELLI DA 

SILVA, ANDRE LUIZ TABORELLI DA SILVA, BRENDA RENATA TABORELLI 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CRISTALDO DA 

SILVA - OAB:13.926

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758818 Nr: 11081-20.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DOS SANTOS

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

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 4 de 524



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.: 848065 Nr: 51486-64.2013.811.0041

 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: SILVANA APARECIDA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

1.270,60 (um mil e duzentos e setenta reais e sessenta centavos), a que 

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

separada, sendo R$635,30(seiscentos e trinta e cinco reais e trinta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 635,30(seiscentos e 

trinta e cinco reais e trinta 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.: 1114896 Nr: 16635-91.2016.811.0041

 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: CLEITON LOPES DOS SANTOS

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741405 Nr: 38201-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LEMES DA ROCHA IDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875171 Nr: 13536-84.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADAR MOTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

OSENIR TEODORO DE CARVALHO, JURANDIR PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX RODRIGUES FERNANDES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA L. VANI DE OLIVEIRA 

- OAB:10.887, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12837 Nr: 23441-65.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE, ROMEU DE 

AQUINO NUNES, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE, CLARISSA LOPES 

VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ADAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12.750/MT, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO J N MARCELO - 

OAB:14.599-A

 Em cumprimento ao despacho de fls. 442, informa qua a intimação para o 

pagamento de custas finais fora feita de forma equivocada, tendo em vista 

que foi julgada improcedente a demanda em desfavor da parte ADEMAR 

ADAMS, sendo que posteriormente foi alterados os polos da ação para a 

lide envolvendo outros quesitos. A Sentença de fls 254/261 julgou 

improcedente a ação, de modo que a parte autora torna-se responsável 

pela obrigação.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12837 Nr: 23441-65.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE, ROMEU DE 
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AQUINO NUNES, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE, CLARISSA LOPES 

VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ADAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12.750/MT, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO J N MARCELO - 

OAB:14.599-A

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

devidamente INTIMADA à parte requerente/executado ADEMAR ADAMS, 

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

processuais no importe de R$193,12(cento e noventa e três reais e doze 

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

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

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

Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. 

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

Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67085 Nr: 475-94.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wiliam Roberto Rosilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 PR, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EUGÊNIO FERNANDES - 

OAB:4282

 Em cumprimento ao despacho de fls. 446, verificam-se pertinentes as 

alegações da parte, uma vez que inexiste nos autos sentença extinguindo 

o feito. Dessa forma , de forma excepcional, determina a devolução do 

feito ao Setor de Arquivo do presente Foro.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125959 Nr: 21312-67.2016.811.0041

 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: MARIA IZABEL DORRIGO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19781/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, Marcelo Àlvaro Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/O-OAB/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 102, Verifica-se pertinentes as 

alegações da parte, um vez qua ás fls. 87 fora homologado um acordo 

entre as partes ( fls. 84/86 ), indicando o autor como responsável por 

eventuais custas remanescentes. Dessa forma, devolva-se o feito para 

retificar o ato a fim de intimar a parte autora para o recolhimentos das 

custas processuais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63806 Nr: 2370-17.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEAN PACÍFICO IMP. E EXP. DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 208, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951082 Nr: 417-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOLDURA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MOLDURAS LTDA ME, ELVIRA MIRACI DE OLIVEIRA SILVA, ADNANDIA 

CAITANO DE OLIVEIRA

 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: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 101, certifico que foi deferido o 

pedido de dilação do prazo solicitado pela parte.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343137 Nr: 13525-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE ARRUDA JÚNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WESLEY VALÉRIO - 

OAB:9057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 58, certifico que foi deferido o 

pedido da expedição de edital para intimação da parte autora.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125959 Nr: 21312-67.2016.811.0041

 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: MARIA IZABEL DORRIGO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19781/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, Marcelo Àlvaro Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/O-OAB/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

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

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

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

532,17 (quinhentos e trinta e dois reais e dezessete centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 155,32 (cento 

e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826170 Nr: 32117-84.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON SANTANA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILÉIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 Em cumprimento ao despacho de fls. 98, ompulsando a decisão proferia 

no recirso ás fls. 69/71, verifica-se a veracidade das alegações da parte, 

devendo as custas do processo ser pagas pela parte que sucumbiu na 

demanda, qual seja o Banco Volkswagen.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826170 Nr: 32117-84.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON SANTANA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILÉIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59336 Nr: 2621-93.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA(FRUTAL 

LANCHES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 112, certifico que o débito relativo as 

custas judiciais deverão ser habilitados no processo de falência da 

empresa em destaque e considerados como créditos extraconcursais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734196 Nr: 30478-02.2011.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TOSTES DE CASTRO 

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

OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 Em cumprimento ao despacho de fls. 49, certifico que houve o 

cadastramento equivocado das partes na capa do processo, de modo que 

devem as custa processuais se cobradas da excepta SAL LOCADORA 

DE VEICULOS LTDA.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734196 Nr: 30478-02.2011.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TOSTES DE CASTRO 

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

OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

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

devidamente INTIMADA à parte excepta SAL LOCADORA DE VEÍCULOS 

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

custas processuais no importe de R$413,43(quatrocentos e treze reais e 

quarenta e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

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

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

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das 

custas. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947673 Nr: 58949-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS PEDROZO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYANA KAREN DA SILVA SEBA 

- OAB:15509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA D SOUZA 

FILHO - OAB:15.687/MT-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 206, compulsando os autos, não foi 

localizado qualquer acordo ou homologação do mesmo, de modo que deve 

permanecer a intimação do pagamento conforme a sentença proferida, 

cujo teor julgou procedente a demanda em desfavor da BV FINANCEIRA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A. No tocante aos recursos, insta 

salientar qua não houve provimento do recurso de Apelação, tal como 

houve subsequente desistência dos embargos interpostos contra o 

respectivo acordão.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746163 Nr: 43355-71.2011.811.0041

 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: TSG - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA 

LTDA - EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 499, certifico que foi indeferido o 

pedido de gratuidade das custas processuais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928385 Nr: 48436-93.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DE MORAES REINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PUCCA, MAGDA JOICE GOMES 

PUCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO 

- OAB:13594, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - 

OAB:13.595/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 883, Considerando que a ação fora 

extinta por responsabilidade da embargante, deve esta assumir a 

responsabilidade ante a sucumbência da demanda.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 928385 Nr: 48436-93.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DE MORAES REINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PUCCA, MAGDA JOICE GOMES 

PUCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO 

- OAB:13594, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - 

OAB:13.595/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424627 Nr: 8504-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERREIRA DA CRUZ

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10.168, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 121, No tocante a remessa dos 

autos ao Juízo principal, deve a parte requerer o desarquivamento do feito 

com pedido de retorno á 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, não 

sendo possível o envio do processo á Vara da forma solicitada.

No que se refere ao pedido de desconsideração das custas processuais, 

este também não é possivel ante a inexistência de embasamento legal.

Posto isso, foi REJEITADO os embargos de declaração e matendo a 

decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029598 Nr: 36622-50.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA 

LTDA - ME, EDILSON NOGUEIRA DA CUNHA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:14880/MT, CAIO CALISTRO FERNANDES - OAB:OAB/MT 14.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 245, certifico que foi indeferido o 

pedido de gratuidade das custas processuais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946469 Nr: 58312-72.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPUANO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME

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

TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

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

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

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

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

OAB:9405//MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 47, Em que pese as alegações da 

parte, a situação da pessoa jurídica não pode ser invocada para eximi-la 

de suas responsabilidades. Ao considerar que o patrimônio é uma garantia 

dos credores, quando o empresário ou sociedade empresária se encontra 

em crise financeira e seu patrimônio torna-se insuficiênte para saldar as 

dívidas contraídas, inevitavelmente haverá inadimplemento das obrigações 

assumidas. Nessa seara, a Lei n/ 11.101/2005 regulamenta a recuperação 

judicial, a extra judicial e a falência do empresário e da sociedade 

empresária. Tais institutos têm como princípio basilar a preservação da 

empresa diante dos interesses sociais e busca preservar, viabilizar, 

fomentar e otimizar os bens e recursos do devedor.

Dessa forma, devolva-se o feito para continuidade dos atos pertinentes ao 

feito.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140932 Nr: 27822-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SILVERIO DA SILVA JUNIOR, LUCIANA PALACIO 

PILATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT, PALLOMA MAHANNABARBOSA DALLAGNOL - 

OAB:OAB/MT 21.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 14.667

 Em cumprimento ao despacho de fls. 198, No tocante as alegações de 

que as eventuais custas processuais ficariam a encargo da parte autora, 

considerando que não há provas nos autos que embasem a intimação 

para a mesma sanar o débito, determino que a parte diligencie a fim de 

acostar ao feito documento que comprove a alegação.

Dessa forma , intimem-se as partes na pessoa do seu advogado para 

acostar ao feito documento que comprove a alegação de que eventuais 

custas processuais ficariam a encargo da parte autora no prazo de 15 

(quinze) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811371 Nr: 17855-32.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM SANTANA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Em cumprimento ao despacho de fls. 167, certifico que foi indeferido o 

pedido de gratuidade das custas processuais.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026357 Nr: 34964-88.2015.811.0041

 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: LIZINETH DE ARAUJO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A, SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - 

OAB:18894/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/GO 34.847-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT
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 Em cumprimento ao despacho de fls. 147, certifico que foi deferido o 

pedido fim que seja dada baixa no protesto efetuado em nome da SERASA 

S/A.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1018647-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO (ADVOGADO(A))

MASON EQUIPAMENTOS LTDA. (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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, 2 de 

outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1039772 Nr: 41488-04.2015.811.0041

 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: JANE JARDIM 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:6.565/MT, MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 

9.913

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

 Visto.

JANE JARDIM 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$ 

13.750,00, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/15).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 22/27).

Parecer do Ministério Público (fls. 29/30).

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$ 13.750,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000708-37.2015.5.23.0009.

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 JANE JARDIM FERREIRA, no quadro de credores da 

falida, no valor de R$ 13.750,00, 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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079622 Nr: 1312-46.2016.811.0041

 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: CLEONICE ALVES CHAVES, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - 

OAB:OAB/MT 9.913

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

 Visto.

CLEONICE ALVES CHAVES 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$ 

8.566,56, 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. 37/38).

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$ 8.566,56, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001036-98.2014.5.23.0009.

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 CLEONICE ALVES CHAVES, no quadro de credores 

da falida, no valor de R$ 8.566,56, 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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1038313 Nr: 40719-93.2015.811.0041

 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: MARIA JÚLIA FERREIRA PORCIUNCULA, 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, ELIAS HORACIO DA SILVA - OAB:4816/MT

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

 Visto.

MARIA JÚLIA FERREIRA PORCIUNCULA 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$ 6.218,30, no quadro geral de 

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

(fls. 06/20 e 27/46).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

6.131,17 (fls. 50/52).

Parecer do Ministério Público (fls. 55/57).

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$ 6.218,30, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0000529-11.2014.5.23.0051.

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

crédito do habilitante é de R$ 6.131,17, 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 

MARIA JÚLIA FERREIRA PORCIUNCULA, no quadro de credores da falida, 
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no valor de R$ 6.131,17, 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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1009754 Nr: 27483-74.2015.811.0041

 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: MARIA LUZIA DA SILVA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

MARIA LUZIA DA SILVA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL 

(CÓDIGO 391759), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

12.172,79, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/10).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

R$ 14.395,59 (fls. 23/26).

Parecer do Ministério Público (fls. 32/34).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que 

reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 12.172,79, resultante 

dos autos nº 001.2010.051.278-7.

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

cálculo atualizado, no valor de R$ 14.395,59, 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 

MARIA LUZIA DA SILVA, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

14.395,59, classificado como quirografário.

 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.: 1105320 Nr: 12688-29.2016.811.0041

 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: AUZIANI MORAIS SILVA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

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

OAB:3.897-E/MT, RAFAEL DA SILVA BARBOSA - OAB:11510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

AUZIANI MORAIS SILVA 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$ 7.441,62, no quadro geral de 

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

(fls. 06/10).

A Administradora Judicial e a recuperanda manifestam pela habilitação do 

valor pleiteado (fls. 29/30 e 38/40).

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$ 7.441,62, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000781-30.2015.5.23.0002.

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 

AUZIANI MORAIS SILVA, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar o valor de R$ 7.441,62, 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.: 1087974 Nr: 5173-40.2016.811.0041

 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: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:MT 

11.752

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

 Visto.

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA 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$ 

4.188,19, 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 (fls. 33/38).

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$ 4.188,19, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001772-16.2014.5.23.0107.

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 

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA, no quadro de credores da falida, no valor 

de R$ 4.188,19, classificado como concursal 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.: 819415 Nr: 25687-19.2013.811.0041

 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: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BORNHOLDT, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, 

BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA, TRANSPORTADORA MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/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).
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 385785 Nr: 21440-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEMINI PROJETOS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

LTDA, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BIC 

BANCO, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, ITAÚ 

UNIBANCO S.A, OXIGENIO CUIABÁ LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, 

BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA, AVAL SECURITIZADORA DE 

CRÉDITO S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO MULTIPLO 

S/A - CCB BRASIL, ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO 

BANDOLINI - OAB:6746/ OAB-MT, Luiz E. S. Brandolini - OAB:6746, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, ANA PAULA SIGARINI 

GARCIA - OAB:10133, CLEIDE ROSANGELA HETZEL - OAB:8244-B -MT, 

CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FERNANDO AUGUSTO 

VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, MARCELA 

BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - OAB:9.502/MT, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56526/MG, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A, 

SEBASTIÇÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113

 Visto.

I – Acolho o pedido formulado pelo BANCO BMG S/A à fl. 1908. Para tanto, 

concedo ao mesmo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para cumprir a 

determinação contida na decisão de fl. 1886/1889 (volume 10).

II – Em consonância com o parecer ministerial de fl. 1913/verso determino 

a intimação de AVAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, informe se seu crédito foi cedido para 

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA PRODUÇÃO LTDA.

III – Ainda em consonância com o parecer ministerial de fl. 1913/verso, 

determino a intimação da RECUPERANDA para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, informe de forma documental o cumprimento do plano de 

recuperação judicial.

IV - Com a manifestação da RECUPERANDA conforme determinado no item 

“III”, ouça-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

V – Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 227099 Nr: 34312-23.2005.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRACRED FOMENTO COMERCIAL LTDA

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

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, DANIEL MELLO DOS SANTOS - OAB:11386, THIAGO DE 

ABREU FERREIRA - OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235379/SP, LUCIANA RAMOS FERNANDES - 

OAB:12378/MT

 Visto.

I - Intime-se a MASSA FALIDA, o ADMINISTRADOR JUDICIAL e a 

INVENTARIANTE JUDICIAL para manifestação no prazo comum de 05 dias 

úteis.

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

parecer.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 327359 Nr: 488-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SUPRACRED FOMENTO COMERCIAL LTDA

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

S/A, ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO - OAB:MT 

4678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - 

OAB:235379/SP

 Visto.

SUPRACRED FOMENTO COMERCIAL LTDA ingressou com AÇÃO DE 

EXECUÇÃO em face de COTTONORTH TECELAGEM E CONFECÇÕES S/A e 

JOSÉ OSMAR BORGES, aduzindo ser credora da quantia original de R$ 

1.016.433,17, oriunda de “contrato de confissão de dívida e termo de 

quitação”.

Intime-se a MASSA FALIDA, o ADMINISTRADOR JUDICIAL e a 

INVENTARIANTE JUDICIAL para manifestação no prazo comum de 05 dias 

úteis.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74717 Nr: 10798-17.2000.811.0041

 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: ELETRÔNICOS PRINCE IND. COM. IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO DE 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CHRISTONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE APARECIDA DA SILVA 

- OAB:3686/MT, JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA - OAB:5480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Visto.

Resta prejudicada a análise da manifestação do administrador judicial de 

fls. 52/53, tendo em vista que o presente incidente foi ajuizado tão 

somente para informar que o habilitante concorda com o valor apontado 

pela concordatária, conforme sentença exarada à fl. 49.

Assim, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 781866 Nr: 35485-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO DE ARAÚJO ROCHA, CONTAUD 

CONTABILIDADE E AUDITORIA S/C LTDA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA, SOL BUS TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CÉSAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

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

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes a advogada (GISELE CRISTINA BALBO) para atuar junto ao 

presente feito, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 978924 Nr: 13518-29.2015.811.0041

 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: HEBER AZIZ SABER, RODOLFO FERNANDO BORGES, 

SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO, MAXIEL VETORELLO, NAYARA DIAS 

CARDOSO PORTOCARRERO, EDIONE BARNDÃO DA SILVA, 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, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825/MT

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

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão da 

decisão proferida à fl. 22, verifico que a parte autora não comprovou o 

pagamento das custas processuais.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 949652 Nr: 60115-90.2014.811.0041

 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: FRANCINEY APARECIDO DA COSTA, 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:6.565/MT

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

 Visto.

Intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 15 dias 

úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 996437 Nr: 21846-45.2015.811.0041

 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: MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, 

ROSANE COMINETTI PIRAN, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:2292/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/MT, 

TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT, TOMAS ROBERTO 

NOGUEIRA - OAB:4464/A

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

 Visto.

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 387023 Nr: 22897-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORE REAL S/A, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S/A, FRIGORÍFICO 

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

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

DE COUROS LTDA, CURITIBA AGROPECÚARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

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

COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

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

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

KATSURAGAWA - OAB:181149/SP, SÉRGIO DE PAULA EMERENCIANO - 

OAB:195.469

 Visto.

A fim de evitar possíveis alegações de nulidade, determino que o Gestor 

Judiciário proceda a republicação da decisão de fl. 125, para que passe a 

constar o nome do advogado Marco André Honda Flores (fl. 11).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 882866 Nr: 18463-93.2014.811.0041

 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: KEILA SILVA DE MATOS, 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, SOUVENIR DAL BO JUNIOR - OAB:11058/O

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

 Visto.

Determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

KEILA SILVA DE MATOS, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

36.255,51, classificado como concursal trabalhista, conforme já 

determinado na sentença exarada à fl. 20.

 Ciência ao Ministério Público.

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.: 890249 Nr: 23367-59.2014.811.0041

 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: IZAIAS DE OLIVEIRA, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - 

OAB:14857, ALINE BARINI NÉSPOLI - OAB:9.229/MT, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, RAFAEL PAIVA MACHADO - 

OAB:OAB-MT 20.827

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

OAB:9229/MT

 Visto.

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

autos os documentos discriminados às fls. 54/56, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Após, intimem-se a falida e o administrador judicial para manifestação, 

no prazo comum de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 781870 Nr: 35489-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDO RODRIGUES MARTINIANO, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE, ZAPAZ 
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ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, MARTA MARIA DIAS - OAB:8214 - MT

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

OAB:9229/MT

 Visto.

WANDO RODRIGUES MARTINIANO 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$ 

76.840,25, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07, 12/13 e 18/31).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

R$ 118.031,34 (fls. 91/94).

Parecer do Ministério Público (fls. 98/99).

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$ 76.840,25, resultante da reclamação trabalhista 

nº 00003217620115230004.

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

cálculo atualizado, no valor de R$ 118.031,34, 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 

WANDO RODRIGUES MARTINIANO, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 118.031,34, 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.: 948900 Nr: 59593-63.2014.811.0041

 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: WAGNER VINICIUS DE LIMA, 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, DANIELA BERTANI - OAB:14.501/MT

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

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, Lorena Mary Silveira 

Fontoura - OAB:15110, MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Visto.

WAGNER VINICIUS DE LIMA 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$ 

2.597,52, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 09/19 e 23/31).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

2.567,02 (fls. 48/50).

Parecer do Ministério Público (fls. 51/53).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, que 

reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 2.597,52, resultante da 

reclamação nº 0028337-33.2011.811.0001.

Ocorre que, assiste razão a administradora judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 2.567,02, 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 

WAGNER VINICIUS DE LIMA, no quadro de credores da falida, no valor de 

R$ 2.567,02, classificado como quirografário.

 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.: 963754 Nr: 7783-15.2015.811.0041

 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: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA, 

CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA 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$ 557.771,90, no quadro geral de 

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

(fls. 07/17).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela habilitação do 

valor pleiteado (fls. 27/28 e 31).

O Administrador Judicial não opina sobre o mérito (fls. 66/67).

Parecer do Ministério Público (fls. 34/36).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruída pela Nota 

Promissória (fl. 17), no valor atualizado de R$ 557.771,90.

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 

EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA, no quadro de 

credores da recuperanda, no valor de R$ 557.771,90, classificado como 

quirografário.

 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.: 958073 Nr: 3994-08.2015.811.0041

 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: BENEDITA CESÁRIA DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, ARI SILVESTRI - OAB:14465-B/MT

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

 Visto.

BENEDITA CESÁRIA DE OLIVEIRA 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$ 5.637,69, no quadro geral de 

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

(fls. 06, 11 e 22).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

5.621,95 (fls. 24/27).

Parecer do Ministério Público (fls. 30/31).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 
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documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 5.637,69, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0000334-58.2014.5.23.0008.

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

crédito do habilitante é de R$ 5.621,95, 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 

BENEDITA CESÁRIA DE OLIVEIRA, no quadro de credores da falida, no 

valor de R$ 5.621,95, 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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 924016 Nr: 45875-96.2014.811.0041

 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: JOEL RODRIGUES SOUSA, 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, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT

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

 Visto.

JOEL RODRIGUES SOUSA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA E 

OUTROS (CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor de 

R$ 1.327,72, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/21).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

R$ 2.325,40 (fls. 35/37).

Parecer do Ministério Público (fls. 42/44).

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$ 1.327,72, resultante da reclamação trabalhista nº 

0000654-22.2015.5.23.0006.

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

cálculo atualizado, no valor de R$ 2.325,40, 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 

JOEL RODRIGUES SOUSA, no quadro de credores da falida, no valor de 

R$ 2.325,40, classificado como concursal 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.: 952611 Nr: 1266-91.2015.811.0041

 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: LUCENIR PEREIRA GOMES, LUIZ HENRIQUE DE 

OLIVEIRA SANTOS OAB 16694, CARLA HELENA GRINGS

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

GRANTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME

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

MENDES - OAB:8361/MT, RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:15547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024

 Visto.

LUCENIR PEREIRA GOMES ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de CLAUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA ME E OUTRA (CÓDIGO 870543), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 2.041,46, no quadro geral de 

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

(fls. 08/14).

O Administrador Judicial manifesta pela habilitação do valor pleiteado (fls. 

39/42).

Parecer do Ministério Público (fls. 53/55).

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$ 2.041,46, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000014-45.2013.5.23.0007.

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 

LUCENIR PEREIRA GOMES, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 2.041,46, 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.: 817931 Nr: 24350-92.2013.811.0041

 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: GISELE CRISTINA BALBO, FABÍOLA BRITO DE FREITAS, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENDA PRATES - OAB:16443 / 

MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15.348/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

GISELE CRISTINA BALBO ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL 

(CÓDIGO 391759), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

1.755,32, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/09 e 14/23).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

R$ 3.204,42 (fls. 34/36).

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$ 1.755,32, resultante da reclamação trabalhista nº 

0110100-97.2010.5.23.0004.

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

cálculo atualizado, no valor de R$ 3.204,42, 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 

GISELE CRISTINA BALBO, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

3.204,42, 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
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 Cod. Proc.: 877489 Nr: 15104-38.2014.811.0041

 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: MARIO CORRÊA MORAES, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS, MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

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

OAB:684-COREC, VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

4682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

MARIO CORRÊA MORAES ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a falência de AUTO VIAÇÃO PRINCESA 

DO SOL (CÓDIGO 391759), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

17.000,00, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 08/09, 14/21).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

R$ 23.305,00 (fls. 31/35).

Parecer do Ministério Público (fls. 36/37).

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$ 17.000,00, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0000672-12.2012.5.23.0005.

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

cálculo atualizado, no valor de R$ 23.305,00, 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 

MARIO CORRÊA MORAES, no quadro de credores da falida, no valor de 

R$ 23.305,00, 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.: 878986 Nr: 16138-48.2014.811.0041

 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: CELSO PIZANESCHI, MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL LTDA., 

RICARDO NIGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16520, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

CELSO PIZANESCHI ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto a junto a falência de AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL 

(CÓDIGO 391759), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

2.500,00, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 06, 11/21 e 23).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

R$ 4.606,70 (fls. 33/37).

Parecer do Ministério Público (fl. 38).

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$ 2.500,00, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0110100-97.2010.5.23.0004.

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

cálculo atualizado, no valor de R$ 4.606,70, 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 

CELSO PIZANESCHI, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

4.606,70, 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.: 786111 Nr: 39996-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO, 

MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA MONTEIRO DÓRIA - 

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

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

- OAB:9.246/MT

 Visto.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA REGIONAL DO 

TRABALHO DA 23ª REGIÃO ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a falência de FITPEL COMÉRCIO & 

REPRESENTAÇÕES LTDA (CÓDIGO 322909), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 161.885,84, no quadro geral de credores, 

juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 06, 

12/19 e 41/56).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

R$ 110.654,69 (fls. 59/62).

Parecer do Ministério Público (fls. 65/66).

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$ 161.885,84, resultante dos autos nº 

00206.2006.007.23.00-2.

Ocorre que, assiste razão a administradora judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 110.654,69, 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 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA REGIONAL DO 

TRABALHO DA 23ª REGIÃO, no quadro de credores da falida, no valor de 

R$ 110.654,69, 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.: 800492 Nr: 6917-75.2013.811.0041

 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: BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO 

LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, MASSA FALIDA DE 

TRANSPORTADORA MODELO LTDA, SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A, BANCO TRIÂNGULO S/A, 
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ÁGAPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI LTDA - EPP, NORTE SUL 

REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, AVAL SECURITIZADORA DE 

CRÉDITO S/A, C.B.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES CONGELADOS 

LTDA., BANCO BRADESCO S/A, TOTVS S/A, MASTERCARD BRASIL 

SOLUÇOES DE PAGAMENTOS LTDA, COOPERATIVA CENTRAL DOS 

PROD. RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA ITAMBE, BANCO FIBRA S.A, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, TRENDBANK MULTICREDIT - FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, DIPALMA - COM. DIST. DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., IRMÃOS DOMINGOS LTDA, BANCO 

RURAL S.A, DIBOX DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER 

LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEYCON COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, THAIANA ARAUJO DA SILVA LATORRACA 

FERREIRA, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

COMAJUL - COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA 

LTDA, CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, BANCO DO 

BRASIL S/A, COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERATES S/A, 

TOCANTINS REFRIGERANTES S/A, FERAL METALURGICA LTDA, VANDER 

JOSÉ LUCIANO, MATTEL DO BRASIL S/A, IBM BRASIL - INDÚSTRIA, 

MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA., BEMATECH S.A., BENASSI SÃO PAULO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO 

LTDA, PORTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CARAMORI 

EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA, BRF S/A, TOKIO MARINE 

BRASIL SEGURADORA S/A, J. A. PAVÃO- Serviços Administrativos-ME, 

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITO CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NP, SIGMA 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA, JB 

COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARY SILVEIRA 

FONTOURA - OAB:15.110-PR, ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ANTONIO CAETANO SIMAO - OAB:9027-B/MT, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, ARNO JUNG - 

OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS, ANA CARLA BRIZOLA - OAB:23419/O, ANA CAROLINA 

SCARAÇATI - OAB:11166/MT, ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA - 

OAB:200.777/SP, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - OAB:MT 5.026, ANTONIO 

MARCELO von USLAR PETRONI - OAB:153.809/SP, AUGUSTO MARIO 

VIEIRA NETO - OAB:15.948/MT, AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 15948, CAMILLA B. MEDEIROS - OAB:9.519/MT, 

CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - OAB:15.104 A, DANIELE 

CRISTIANE DRULLA - OAB:42.762/PR, DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT, DELSON PETRONI JUNIOR - OAB:26837/SP, EDINALDO 

SOCORRO DA SILVA - OAB:8.186 B-MT, EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEREDO - OAB:7348, 

HELEONORA MARIA BARROS GONÇALVES - OAB:12578, IZABELA 

PATRÍCIA MACEDO P. MAIA - OAB:17.274-0/MT, JOÃO ANTONIO DE F. 

ROCHAE SILVA - OAB:186537-MT, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE 

- OAB:10455/MT, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:154384/SP, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - OAB:309115, 

JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, JULIANA FERNADES 

SANTOS TONON - OAB:292422-SP, LAURA CATARINE DUETI VILALBA 

SOUZA DE ABRREU - OAB:14.270-MT, LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:8.194-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, MARCUS 

VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - OAB:1.623-A/MG, MARÍLIA 

CRISTINA DE CARVALHO ZULLI - OAB:19254, Mario Cardi Filho - 

OAB:3.584-B, MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - OAB:17.930-A, MAURO 

CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, NELSON 

WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065-A, OTTO MEDEIROS DE 

AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA 

LOPES - OAB:98.709/SP, PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PRISCILA ANDRADE ZILIANI - OAB:16.853/E, REALSI 

ROBERTO CITADELLA - OAB:47925/SP, REGINA APARECIDA SEVILHA 

SERAPHICO - OAB:147738/SP, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, ROBERTO 

CARLOS RIBEIRO MOURÃO - OAB:13.258, ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, ROMEU DE OLIVEIRA E SILVA JUNIOR - OAB:144186/SP, 

RONALDO RAYES - OAB:114521/SP, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI 

- OAB:6180/MT, TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA - OAB:178403/SP, 

Thaiana Araujo da Silva Latorraca Ferreira - OAB:15360, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, VAGNER SOARES 

SULAS - OAB:8455/MT, VITOR HUGO S. DE AQUINO - OAB:12.546/MT, 

VITOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12.546, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Visto.I – DO PEDIDO DE FL. 17.906 (VOL. 89) – AUTORIZAÇÃO PARA 

REFORMA Industrial e Comercial Almeida Ltda, arrematante de imóvel da 

falida, alega que a Prefeitura de Cuiabá vem colocando óbice para 

liberação dos documentos competentes para realização dos reparos no 

imóvel , sem prejuízo do direito do credor habilitar seu crédito 

oportunamente.III – DA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL 

OBJETO DA /2000 – processo n. 199-5658-8 Juízo da 4ª Vara Justiça 

Federal; II) AV.4 – arresto prévio a hipoteca legal – processo n. 

371-60.22015.4.01.3600 5ª Vara Justiça Federal; III) Quaisquer outros 

registros posteriores, referentes a obrigações da massa falida, inclusive 

as de natureza tributária ou das derivadas da legislação do trabalho;b)O 

registro da transferência do imóvel objeto da matrícula nº 52.430 de atual 

propriedade do Supermercado Modelo Ltda, para a sociedade matos 

Comércio e Administração de Imóveis Ltda, inscrito no CNPJ sob o n. 

01.526.946/0001-59, livre de quaisquer ônus e obrigações do devedor 

inclusive as de natureza tributária, nos exatos termos que determina o art. 

141 da Lei 11.101/2005.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1001862 Nr: 24206-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELI GUIMARAES DA SILVA VALADARES, 

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, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 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.: 943555 Nr: 56623-90.2014.811.0041

 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: REGINA CELIA DE LARA, 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, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3.287/MT

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

 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 

REGINA CELIA DE LARA, no quadro de credores da falida, para no valor 

de R$ 16.885,21, 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.: 878994 Nr: 16145-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA ROCHA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

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

16.113-O/MT

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

 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 

MARCOS DE OLIVEIRA ROCHA, no quadro de credores da falida, para no 

valor de R$ 9.818,44, classificado como concursal 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.: 744077 Nr: 41091-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR CALÇA, MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

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

OAB:684-COREC, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

VALDECIR CALÇA ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar seu 

crédito junto a falência de AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL (CÓDIGO 

391759), com sua consequente inclusão do valor de R$ 7.837,12, no 

quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 07/09).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

R$ 15.490,10 (fls. 83/88).

Parecer do Ministério Público (fls. 92/94).

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$ 7.837,12, referente a honorários sucumbenciais, 

resultante da reclamação trabalhista nº 01367.2007.003.23.00-9.

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

cálculo atualizado, no valor de R$ 15.490,10, 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 

VALDECIR CALÇA, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

15.490,10, 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.: 973001 Nr: 10691-45.2015.811.0041

 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: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

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

11.752

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

 Visto.

THOMPSON JOSÉ DE OLIVEIRA 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$ 

68.874,87, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/130).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 

139/144).

Parecer do Ministério Público (fls. 146/147).

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$ 68.874,87, em virtude de honorários 

advocatícios sucumbenciais.

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 THOMPSON JOSÉ DE OLIVEIRA, no quadro de 

credores da falida, no valor de R$ 68.874,87, classificado como concursal 

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): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1309885 Nr: 10829-07.2018.811.0041

 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: ROSENIL CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:, SOLANGE HELENA SVERSUTH - OAB:7807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Certifico e dou fé que os autos estiveram indisponivel para carga a 

Recuperanda, tendo em vista não ter sido encontrado na Vara no prazo 

fixado. Desta feita, IMPULSIONO os autos para intimar a Recuperanda para 

no prazo de 5 dias manifestar o de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1324225 Nr: 14360-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO CUSTÓDIO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZIS PEREIRA 

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

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

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

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

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial Luiz Alexandre 

Cristaldo a manifestar-se nos autos no prazo de cinco (05)dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1294870 Nr: 6527-32.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE 

SANTARÉM/PA, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

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

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

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

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

 Impulsiono o feito, para intimar a parte requerida a manifestar-se nos 

autos, no prazo de cinco (05)dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1300144 Nr: 8526-20.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SABINO DA SILVA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, CLAUDINÉIA FRANCISCO 

DIAS - OAB:17.669/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dias, conforme decisão de fl. 202.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1049076 Nr: 45960-48.2015.811.0041

 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: EUZEBIO CONSTANTINO BOTELHO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:19.379/B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

EUZEBIO CONSTANTINO BOTELHO ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de TRÊS 

IRMÃOS ENGENHARIA LTDA (CÓDIGO 1015739), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 14.673,89, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 06/10).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam favorável ao pleito 

do autor (fls. 16/17 e 18).

Parecer do Ministério Público (fls. 30/31).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos de serviços de subempreitada prestados a 

recuperanda para reconstrução de meio fio e calcadas, no valor 

atualizado de R$ 14.673,89.

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 

EUZEBIO CONSTANTINO BOTELHO, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 14.673,89, 

classificado como quirografário.

 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.: 1073040 Nr: 56684-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THARA LOCAÇÃO MUNCK LTDA ME, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Visto.

THARA LOCAÇÃO MUNCK LTDA ME ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA E OUTRAS (CÓDIGO 1073040), com 

sua consequente inclusão do valor de R$ 353.318,67, no quadro geral de 

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

(fls. 12/36).

O Administrador Judicial e a recuperanda manifestam favorável ao pleito 

do autor (fls. 40/41 e 48).

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

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos de contrato de locação de veículos com a 

recuperanda, no valor total de R$ 353.318,67.

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 

THARA LOCAÇÃO MUNCK LTDA ME, no quadro de credores da falida, 

para que passe a constar o valor de R$ 353.318,67, classificado como 

quirografário.

 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.: 1287151 Nr: 3996-70.2018.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE OLVEPAR, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO DE ROSSI

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

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

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, GUIDO VICTOR GUERRA 

- OAB:3734, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809, JÚLIO CÉSAR DE 

OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809 - MT

 Visto.

O antigo síndico Vanilso de Rossi manifestou às fls. 139/140, para que se 

analise “a necessidade ou não” de juntar os documentos indicados em sua 

petição, pugnando, ao final, pela dilação do prazo por mais 10 (dez) dias, 

para manifestação.

Entretanto, não compete ao Juízo avaliar a conveniência ou não dos 

documentos que entende necessários para instruir o presente incidente, 

tampouco é atribuição do Gestor Judiciário providenciar as provas que o 

requerente deseja apresentar, competindo a este o encargo de munir-se 

dos documentos com que pretende instruir o incidente, no prazo 

designado pelo Juízo.

Destarte, considerando que a manifestação ocorreu no penúltimo dia do 

decurso do prazo inicialmente concedido pelo Juízo, concedo 03 (três) 

dias úteis para que o requerente, querendo, indique documentos que 

entenda necessários para instruir o incidente de prestação de contas.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à 

ATUAL SÍNDICA, para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me conclusos.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1316556 Nr: 12322-19.2018.811.0041

 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: EDILAINE JOSE FERREIRA DA CONCEIÇÃO, RAFAEL 

HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLE DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:16816, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação da parte 

requerida no tocante à decisão/despacho proferido dia 07/08/2018, 

promovo sua republicação para tal fim: Visto. I - Concedo a parte autora 

os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. II - Trata-se de 

habilitação retardatária interposta por EDILAINE JOSÉ FERREIRA DA 

CONCEIÇÃO, por dependência aos autos da recuperação judicial da 

OLHETE RESTAURANTE – ME (Processo nº 34536-09.2015.811.0041 – 

Código 1025409), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se 

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

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

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se 

que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional 

ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações 

existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do 

crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em seguida 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 424109 Nr: 8292-19.2010.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDENÇÃO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA, CURTUME JANGADAS S/A, JOSÉ 

ALMIRO BIHL, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LEOPARDI RIGAT 

GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592, FABRICIO ROCHA - 

OAB:206.338-SP, RICARDO DE ABREU BIANCHI - OAB:345.150/SP

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1337890 Nr: 17358-42.2018.811.0041

 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: LUCAS MOTA MESTRE MORENO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENZO HIROSE JURGENSEN - 

OAB:216.525/SP, FERNANDO BRASILIANO SALERNO - OAB:237.534, 

PEDRO ALEXANDRE FURLAN ALVES - OAB:382.314/SP, PEDRO 

PAULINO ALVES - OAB:51.530/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Vistos.(...). Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão do trânsito em 

julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial (10.04.2015); c) cópia da CTPS; d) 

comprovante de endereço e e) declaração de hipossuficiência. Em caso 

de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, 

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

Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em 

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

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

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

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto IRPF); c) o valor do crédito atualizado 

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

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

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

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

vista ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 28 de setembro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028275-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDE DE LOURDES VANNILAGE (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ROSANE LAGE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGETE MARIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

JANUARIO IZABEL DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1028275-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BENILDE DE LOURDES 

VANNILAGE, ROSANE LAGE BRITO REQUERIDO: JANUARIO IZABEL DE 

ALMEIDA, GEORGETE MARIA DE ALMEIDA Vistos. 1. INTIMO a parte 

autora, via DJE, para manifestar sobre a certidão de id. 15352355. 2. 

Decorrido o prazo, havendo inércia, certifique-se e devolve-se a missiva 

ao juízo deprecante, com as minhas homenagens. 3. Cumpra-se. Cuiabá, 

28 de setembro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006394-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIS BORSATTO KUVIATZ (ADVOGADO(A))

NORBERTO NOBRE COSTA LEITE (AUTOR(A))

TASSIANA ABUD CHAUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jailson da Cruz Melo (RÉU)

Marcia (RÉU)

João, por alcunha JACARÉ (RÉU)

Manoel (RÉU)

Jovenil da Cruz Melo (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006394-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): NORBERTO NOBRE COSTA 

LEITE RÉU: JAILSON DA CRUZ MELO, JOVENIL DA CRUZ MELO, JOÃO, 

POR ALCUNHA JACARÉ, MARCIA, MANOEL Vistos. NORBERTO NOBRE 

COSTA LEITE ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com 

pedido liminar contra JAILSON DA CRUZ MELO, MARCIA DE TAL, MANOEL 

DE TAL, JOÃO DE TAL (CONHECIDO COMO JACARÉ), JOVENIL CRUZ 

MELO E OUTROS, visando à proteção possessória do lote 20, situado na 
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Rua Linha 04, Bairro Barreto Branco, Cuiabá-MT. Alega que adquiriu o lote 

do senhor Joel Gonçalves de Albuquerque no dia 22 de novembro de 

2010, mediante contrato de compra e venda, pelo valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), e que no dia seguinte após a compra promoveu o 

levantamento topográfico do imóvel para dar inicio a regularização 

fundiária junto à prefeitura municipal de Cuiabá-MT. Aduz que promoveu a 

construção de cercas no perímetro do imóvel respeitando os lindeiros, 

com o intuito de evitar a entrada de terceiros e utilizar no futuro para 

pequenas plantações, no entanto, no dia 06/08/2017 o autor tomou 

conhecimento da invasão de sua propriedade, ocorrendo à derrubada das 

cercas. Sustenta que teve conhecimento por terceiros que os invasores 

são pessoas de conhecimento local e teve a esperança que sairiam, mas 

com o passar do tempo soube de edificações sendo construídas as 

pressas sem qualquer estética. Ao final, requereu o deferimento da 

liminar, concessão dos benefícios da justiça gratuita, procedência da ação 

e condenação dos réus nas custas processuais e honorários 

advocatícios. Instruíram a inicial com os documentos acostados ao id. 

12212201ao id. 12213500. Em despacho exarado nos autos, esta 

Magistrada deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, arbitrou o valor 

da causa e oportunizou a emenda a inicial a fim de comprovar o exercício 

da posse (id. 12364071). O autor emendou a inicial informando que ao 

tomar conhecimento da invasão registrou boletim de ocorrência em 

08/08/2017, e que o imóvel possuía divisão por cerca e pastagem 

cultivada (id. 12688466). Com a emenda juntou cópia do boletim de 

ocorrência (id. 12688624) e relatório fotográfico (id. 12688646, 12688661, 

12688680 e 12688682). Instado, o representante do Ministério Público 

ofertou parecer opinando pelo indeferimento do pedido liminar (id. 

13162900). No id. 14182345, foi designado audiência de justificação e 

determinado a citação dos réus, bem como a necessidade de cientificação 

do INTERMAT e providências quanto a ampla publicidade a ação. 

Audiência de justificação realizada no id. 14929234. O representante do 

Ministério Público ofertou parecer opinando pelo indeferimento do pedido 

liminar, uma vez que o autor não desincumbiu de comprovar o exercício de 

sua posse (id. 15371193). É o relatório. Decido. Pois bem, para concessão 

do pedido liminar, incumbe a parte autora comprovar que preenche os 

requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 

561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho 

praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. Vale ressaltar que a posse a 

ser protegida pelas ações possessórias é a posse contemporânea ao 

alegado esbulho e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, 

que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de 

violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi 

oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, 

sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila. Aliás, nesse 

sentido preleciona o prof. Nelson Nery Jr: “Reintegração de posse. A ação 

de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz 

cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem 

que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com 

relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, 

por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. 

Previsão normativa: CPC 926 a 931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)" Aqui 

não se está falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o 

domínio não é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, 

os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 

prelecionam que: “(...) A posse será tutelada como uma situação de fato 

capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da 

coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades 

do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer 

conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A 

proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador 

do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao 

proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de 

preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de 

sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação 

das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou 

entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de 

uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem 

qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual 

titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) Aliás o parágrafo segundo do art. 1.210 

do CC, é expresso ao dispor: § 2o Não obsta à manutenção ou 

reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito 

sobre a coisa. Quando se fala em conflito coletivo rural possessório, 

somam-se aos requisitos acima, a demonstração do exercício da posse 

qualificada, ou seja, a que atende às exigências constitucionais que dizem 

respeito ao cumprimento da função social da propriedade previsto no art. 

186, I a IV da CF, que se verifica, em regra, pela produtividade; utilização 

adequada dos recursos naturais e preservação do meio-ambiente; 

observância de normas trabalhistas e exploração conducente ao 

bem-estar de proprietários e trabalhadores. Nos autos em comento a parte 

autora não se desincumbiu minimamente em comprovar o exercício de sua 

posse, em cognição sumária não exauriente, aquela que autoriza o 

deferimento da liminar, pelos motivos que passo a expor. No que tange a 

documentação carreada a inicial, o autor trouxe os seguintes documentos: 

planta topográfica, memorial descritivo, certidão do INCRA, cópia da lei que 

autorizou o Município de Cuiabá a receber o imóvel por meio de doação da 

União, certidão de desmembrado do imóvel em lotes, declaração de 

proprietário de lote atestando a compra realizada pelo requerente em 

2010, cópia de carnê de contribuição a Associação de Pequenos 

Produtores Barreiro Branco, entretanto, tais documentos não se prestam 

para comprovação de posse. Tal situação não se modificou com a oitiva 

das testemunhas, haja vista que o autor sustentou que mantinha a posse 

com cercas e pastagens para poder criar semoventes, no entanto, as 

testemunhas informaram que as cercas eram velhas e não existia 

qualquer tipo de pastagem na área além de um açude desativado. Destaco 

especialmente o depoimento do Sr. Daniel Roberto da Silva, que informou 

em audiência ser Presidente do Bairro desde o ano de 2012 e nunca viu o 

autor no imóvel. Extrai-se do depoimento que no dia da invasão o depoente 

afirmou ter presenciado a conversa do autor com os ocupantes, em que o 

mesmo teria afirmado que iria deixa-los no imóvel caso não passassem 

para o lote da esquina, que também é de sua propriedade. Além do mais, 

conforme depoimentos das testemunhas, a área encontra-se ocupada por 

muitas famílias que residem em vários tipos de moradias, inclusive, em 

alvenaria. Desta forma, não há como se reconhecer o exercício da posse 

conforme pretendem os autores, posto que não se desincumbiu 

minimamente em comprovar o exercício de sua posse, em cognição 

sumária não exauriente, portanto, o indeferimento da liminar é medida que 

se impõe. Dispositivo 1. Isto posto, não demonstrado sequer o exercício da 

posse, em cognição sumária não exauriente, nos termos do art. 561 do 

CPC, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR 

pretendido por NORBERTO NOBRE COSTA LEITE contra JAILSON DA 

CRUZ MELO, MARCIA DE TAL, MANOEL DE TAL, JOÃO DE TAL 

(CONHECIDO COMO JACARÉ), JOVENIL CRUZ MELO E OUTROS. 2. 

CITEM-SE os réus encontrados no imóvel para contestarem a ação no 

prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a defesa 

começa a contar a partir da intimação da decisão que deferir a medida 

liminar (art. 564, parágrafo único, CPC). 3. EXPEÇA-SE edital de citação e 

intimação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do 

art. 554, §1°, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública para defesa dativa. 4. Decorrido o prazo do edital, 

encaminhe-se à Defensoria Pública, para atuar na defesa dos citados por 

edital, conforme nomeado também na decisão supramencionada. 5. Dê 

ciência ao Ministério Público desta decisão. 6. INTIMO a parte autora, via 

DJE, desta decisão. 7. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 25 de 

setembro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] DE 

FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – 

Direitos Reais: volume 5. 8ª edição,revista, ampliada e atualizada. Editora: 

JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1067058 Nr: 54085-05.2015.811.0041

 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: GLADES EDLA BECKER DEMARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIU CHIA MING, JAIME ALBERTO DA SILVA, 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

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

OAB:12.709/MT, JUCIANE PEREIRA LIMA - OAB:17.763-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT
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 Vistos.

Considerando que o resultado do INFOJUD coincidiu com o endereço 

indicado pela parte autora para citação de Liu Chia Ming, defiro a sua 

citação por edital, requerida à fl. 113, nos termos do artigo 256, I do CPC.

Nomeio a Defensoria Pública para atuar na qualidade de curador especial, 

nos termos do artigo 72, II e Parágrafo Único do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 335434 Nr: 6004-69.2008.811.0041

 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: GLADES EDLA BECKER DEMARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ALBERTO DA SILVA, CARLOS 

ROBERTO DOS SANTOS

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

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, MARILZA DE CASTRO BRANCO - OAB:17146, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 Desta feita, REJEITO os embargos de declaração ofertados pelos 

embargante, uma vez que, não há omissão, a ser corrigida na sentença de 

fls. 304/308.Deixo de condenar ao pagamento de multa, por entender não 

ser puramente protelatório o recurso, mas apenas sem fundamento 

legal.Determino que o embargante, não proceda com qualquer inovação no 

estado do imóvel, proibindo a demolição dos muros, sob pena de multa por 

litigância de má-fé e inovação ilegal, nos termos do artigo 77, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1318370 Nr: 12759-60.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

FONTES DE LUZ, ADAMARES DA SILVA SOARES, ALTAMIRO ALVES DA 

COSTA, ANTONIO HERNANI DE MENEZES, ADÍLIO DE SOUZA FILHO, ANA 

LEMES CORREA MONITT, CÍCERO MATIAS DE MELO, EDNA DE ARRUDA, 

ANTONIO MARQUES DE PORTUGAL, DIONIZIO RODRIGUES DA MATA, 

CLAUDINETE VALDETE SABINO, ARTILHO HENDES ARRUDA, CLOVIS 

DOS SANTOS, DAVI MARCELO FELIZ, EDVANIA DE ARRUDA, IVONE 

MARIA DA SILVA PORTUGAL, EUSENIR MENDES DA PAZ, JOSÉ ANTONIO 

MOREIRA DO PRADO, ONIAS DE MOURA ALVES, PATRICIA PEREIRA 

LOPES, JOSE MARCIO VIEIRA DOS SANTOS, JOSE RODRIGUES DOS 

SANTOS, JUNIOR LEMES MINOTT, LENIR DO CARMO DE ARRUDA, 

MARILDES LOURENTINO, OLIVEIRA DE SOUZA RAMOS, SHIRLEY HACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA 

SANTA CRUZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BORGES RIBEIRO E 

COSTA - OAB:, JOÃO BATISTA SULZBACHER - OAB:6889, NAILRIK 

THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - OAB:15362-E, THIAGO MAGANHA 

DE LIMA - OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, pelo todo exposto e com fundamento no art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a 

presente ação de embargos de terceiros ajuizada por Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais Fontes de Luz, Adamares da Silva Soares, 

Adílio de Souza Filho, Altamiro Alves da Costa, Ana Lemes Corrêa Monitt, 

Antônio Hernani de Menezes, Antônio Marques de Portugal, Artilho Hendes 

Arruda, Cícero Matias de Melo, Claudinete Valdete Sabino, Clóvis dos 

Santos, Davi Marcelo Feliz, Dionizio Rodrigues da Mata, Edna de Arruda, 

Edvania de Arruda, Eusenir Mendes da Paz, Ivone Maria da Silva Portugal, 

José Antonio Moreira do Prado, José Márcio Vieira dos Santos, Junior 

Lemes Minitt, Lenir do Carmo de Arruda, Marildes Lourentino, Oliveira de 

Souza Ramos, Onias de Moura Alves, Patrícia Pereira Lopes, Shirley Hack 

contra Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz Ltda.Condeno os 

embargantes ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 

85, §8º, do CPC, deixo de condena-los ao pagamento de honorários tendo 

em vista que sequer houve citação, no entanto, mantenho suspensa pelo 

prazo de 05 anos face a gratuidade judiciária, que desde já concedo, nos 

termos do artigo 98, §3º do CPC.INTIMO as partes da presente decisão. 

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, após, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.Junte cópia desta 

sentença nos autos da ação possessória cód. 245563.Dê ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 777689 Nr: 31058-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A, USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ANTONIO DA SILVA, ELIEZER 

JESUS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, DOMINGOS 

CUNHA DA SILVA, MARCELINO BRANDELERO, JOSE RENATO DE 

FREITAS, FABIANO DALLA FAVRA, CLAIA APARECIDA MENDES, 

CLAUDIA DARK MENDES, MARIALINA DA ROCHA BRANDELERI, ARMINDO 

JARDIM DE FRANÇA, MAURI DALLA FAVRA, ANTONIO LUIZ DE MORAES, 

NILSON ANTONIO ANGOLA, BRAS MARTINS QUEIROZ, JOSE BARNABÉ 

DE OLIVEIRA, HELENO LINO DA SILVA, RODRIGO FERNANDES DE 

OLIVEIRA, CLAUDIA APARECIDA LOTTO, LUCILVA LEMOS DA CUNHA 

SILVEIRA, ZILDA FELICIANO DE ACACIO, VIRGILIO RODRIGUES SOARES, 

ACILON HIPOLITO DA SILVA, ADMILSON APARECIDO DA SILVA, AFONSO 

GONÇALVES LARA, AGNALDO FRANCISCO DE SOUZA, AILSON VITOR 

DOS SANTOS, ALBERTINA MARIADE JESUS OSTETE, ALESSANDRO 

FERREIRA DOS SANTOS, AMELIA CHAGAS FERRACIOLI, ANANIAS 

LOPES DOS SANTOS, ANA MARIA FORMAGIO, ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS, ANANIAS LOPES DOS SANTOS JUNIOR, ANDREIA CRISTIANE 

CORREA, ANELO ALVES DA GUIA, ANESIO MARQUEZINE ROMAGNOLLI, 

ANGELINA FRANCISCA DA SILVA, ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA, 

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO, ANTONIO GOMES DE LIMA, 

ANTONIO NUNES DOS SANTOS, APARECIDA POLI FORMAGIO, AQUILES 

FIGUEIREDO BASTOS, AUREA MENDES DA SILVA, AURELINO FERREIRA 

DE BRITO, BENIER ONORIO DE SOUZA, BERNARDO TADHEU FARIAS DOS 

SANTOS, BIANCA SHEILA F. FERREIRA, BRUNO MARCELO SOARES 

MOREIRA, CARLA REGINA APARECIDA SOUZA SILVA, CARLOS JOSÉ DE 

FREITAS, CARLOS ROBERTO DA COSTA ALMEIDA, CARLOS ROBERTO 

MUÇULI, CELIA MARIA DOS FAVEIRA, CELMA MARIA AMORIN SILVA, 

CELSO RICARDO PEREIRA, CICERA CIDONE BATISTA, CIDNESIO PAULO 

FURLANETO, CIDNEY APARECIDO BENICIO DA COSTA, CLAIA 

APARECIDA MENDES BRANDELEIRO, CLAITO BATISTA MENDES DE 

PAULA, CLAITON CESAR FERNANDES, CLAUDIO DARK MENDES, CLEBER 

SANTOS OGEDA, CLEBIA PEREIRA DA SILVA, CLECIA PEREIRA DA 

SILVA, CLEITON DE ALMEIDA SILVA, CLEMENTE CORSINO DA COSTA, 

CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA DA COSTA, CONSUELO COELHO COSTA, 

CUSTODIO DE FREITAS, DAVI JOSÉ DE FREITAS, DEBORAH GOMES, 

DELMIRA M. MARTINHÃO DA SILVA, DELSON AMARO DA SILVA, DENICE 

APARECIDO CONRADO CUNHA, DENISE DA SILVA, DENIZE APARECIDA 

MORAES DA SILVA, DILSON FIRMINO, DOMINGOS BENTO DE ANDRADE, 

DONIZETE ROMAGNOLLI, DORIVAL DE SOUZA FIGUEIRAS, DULCENEIA 

GUIMARÃES, MARCELINO BANDELERO, EDER MARTINS GARCIA, EDESIO 

PEDRO ZANATTA, EDILENE GAUDINO DE LIMA, EDIMILSON RAMOS DE 

FREITAS, EDINALDO PEREIRA DE SOUZA, MARIALINA DA ROCHA 

VANDERLEI, BRÁS MARTINS QUEIRÓS, LUIZ MAIA, VERGILIO RODRIGUES 

SOARES, MILTON CARLOS MORALES, MILTON GOMES RODRIGUES, 

MOACIR DE FREITAS, NARCISO APARECIDO CARDOSO, NELSON 

MARQUES DE ARUDA, NEODI CRETSCHMANN, NEUZA LIMA FERREIRA, 

NEVALDO FRANCISCO LIMA, NILSON CARDOSO ADRIANO, NILSON 

SANTANA, NILSON SIMÃO DA SILVA, NILZA FERREIRA DOS SANTOS, 

NOE NOLASCO GUIMARÃES, NOMÉIA MENDES DA SILVA, ODILON 

ALVINO DA SILVA, OSVALDO SANCHEZ RAMÃO, OSVALDO SERRANO 

FILHO, OVIDIO NEGRETI, PEDRO FERREIRA SANDIS, PEDRO HAMILTON 

FRANCHIN, PEDRO HENRIQUE MORETE, RAIMUNDA FERNANDES DA 

SILVA, REGINALDO ROMAGNOLLI, RENATO GRAMARIM MIRANDA, RITA 

ESTRABIS DE OLIVEIRA, ROGERIO ESTRABIS DE OLIVEIRA, RONEIR 

BARROS DE SOUZA, ROSELI HOEPRERS, ROSINETE DA GUIA FERREIRA, 

RUBENS IVALINO BALDISSARELLI, SANTO JOAQUIM FERRARINI, SAULO 

DE CIQUEIRA, SEBASTIÃO JOSÉ GOULART, SEBASTIÃO M. MENDES, 

SEBASTIÃO MIRANDA MENDES, SEBASTIÃO PEREIRA DE ALMEIDA, 

SIDELMA VENANCIO DA SILVA, SILVANINO PINTO SILVA, SIMONE 

FERNANDES OLIVEIRA, TARZAN ADÃO FEIX, TEREZINHA ALVES 
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MOURA, VADENIR PONCIANO DOS SANTOS, VALDENORA GOMES 

VIANA, VALDIR ESTEVES, VALDIR FERNANDES, VALDIR GOMES, 

VALDIVINA CANDIDA DA SILVA, VALMIR AFONSO DA SILVA, VALMIR 

SORIANO, VALTER LUIZ FIRMINO FERREIRA, VANESSA DE BRITO 

BORBA, VANILDO LEMOS DOS SANTOS, VERA LUCIA MENDES DE 

SOUZA, VERONICE ALVES DE BRITO, VICENTE GONÇALVES LARA, 

VITORIO DA ROCHA BRANDELERO, WAGNER ANTONIO DOS SANTOS, 

WELINTON AUGUSTO COELHO, WILSON FERNADES DE SOUZA, ABRÃO 

BASSANI DÁVILA, ADENILDO PEREIRA CALDEIRA, ALTAIR FERNANDES 

SOARES, ALVINA SILVA CAMPOS, AMARILDO FERREIRA DA CUNHA, 

ANTONIO BATISTA DE SOUZA, ANTONIO PARDIN, ANTONIO PAULO DA 

SILVA, ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, AUPIDES RODRIGUES DUARTE, 

CARLOS REZENDE DE PAULA JUNIOR, CELIA DE SOUZA, CLOIFF ALVES 

MOREIRA, DALVINO RODRIGUES DUARTE, DEJANIRA MARIA RODRIGUES 

DA SILVA, DOLORES FUENTES ZOILO ROMAGNOLLI, EDILSON PEREIRA 

DA SILVA, ELISMAR DE AQUINO FAGUNDES, ELOI SCHMIDT, ERNESTO 

CARDOSO, EVERALDO DE JESUS FERREIRA, EVONETE FERREIRA VAZ, 

FATIMA GERMINARI, FREDERICO KUHM, GERALDO FERREIRA ANDRADE, 

GERTRUDES GOMES PEREIRA, GILSON PEREIRA CALDEIRA, GISLAINE 

MASOLLER, IOLANDA GONÇALVES DE URZEDO SOUZA, ISMAEL DOS 

SANTOS COSTA, ISMAEL GOMES SIQUEIRA, JOÃO GARCIA SARRY, 

JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, JOBSON MOLINA CARDOSO, JOSÉ 

MILTON DE BRITO, JOSÉ RAMOS DA CRUZ, JUCIMAR AMORIM PEREIRA, 

LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, LINDALVA ROSA DOS 

SANTOS, LORIVAL ALVES LOBATO, MARCELO BERTO, MARCOS SONI 

BERTO, MARIA JOSÉ G. DA SILVA AZEVEDO, MARIA PENHA DE FREITAS 

FERNANDES, MARTA AMELIA PEREIRA, MAURO SERGIO BERTO, NEIVA 

GOMES DA SILVA, NILVA DAS GRAÇAS CANACHIRO, NORMA CÂNDIDA 

DE OLIVEIRA, ODAIR ROBERTO LIBARDI, PATRICIA CAMPOS DA SILVA, 

PAULO PSCHEIDT, PEDRO VERA FERREIRA, SADI SARRI JUNIOR, 

SEBASTIÃO MARTINS SENA, SILSO FERNANDES DE SOUZA, SUENE DE 

PAULA TAVARES, TEREZA CRISTINA F. SOARES, VALDEMAR DOS 

SANTOS JUNIOR, VANDILINE FRANCISCA GOMES, VANDREGÉZINO 

GERMINARI, VILMA CORREA DE OLIVEIRA, ZILDA SELECIANO DE 

ACACIO, ANTONIO MARCOS GOMES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:19536/O, CLARISSA PONTE MESQUITA - 

OAB:174.878/RJ, FERNANDA CRISTINA BOLIS - OAB:17.819/MT, JOÃO 

CARLOS MONACO RAMALLI - OAB:345.478/SP, LUIS FELIPE 

RUBINATO - OAB:213.929-SP, MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT 

DE BARROS - OAB:375.119/SP, MARIA HELENA CAMPOS DE 

CARVALHO - OAB:100.429/SP, MARIANA SOUZA BARONI - 

OAB:351.242/SP, PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - 

OAB:351990/SP, RAFAEL CAMPOS DE ALMEIDA FILIPE - 

OAB:381.108/SP, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253.449/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9.740-B/MT, KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:OAB/MT 19741, OSNI SCHWAB MATTOZO - OAB:5315

 Desta feita, determino a retificação da autuação para incluir todos os 

acordantes no polo passivo da lide, bem como com base no artigo 840 do 

Código Civil e artigo 487, III, do Código de Processo Civil, acolho o parecer 

ministerial e HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus efeitos 

legais e jurídicos apenas os acordos firmados entre a autora e os réus 

Osmar Scarpatt, João Carlos Velasco, Marileia Silvestre Velasco, 

Valdemar dos Santos Junior e Maria de Souza Oliveira dos Santos, contra 

quem, desde já, declaro extinta a lide. Ainda, INTIMO a parte autora para, 

em 05 dias, regularizar a documentação dos demais acordantes, 

especialmente a fim de identifica-los através dos documentos pessoais, 

bem como suas áreas. Ainda, determino: Verifico que o feito padece da 

conclusão do laudo pericial para prosseguimento, inclusive a produção do 

mencionado trabalho técnico influirá sobremaneira nas futuras 

composições a serem pactuadas entre as partes, razão pela qual DEFIRO 

a prorrogação do prazo para entrega do laudo técnico, por 15 dias. 

INTIME-SE o d. perito desta decisão. Ainda, a fim de facilitar a composição 

entre as partes e dar maior celeridade ao feito, evitando-se indevidas 

retiradas destes do cartório sem apreciação, determino que os demais 

acordos que foram protocolizados sejam distribuídos como incidentes. 

Certifique-se, ainda, sobre o cumprimento integral da decisão de fls. 

884/884v.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031667-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

FABIO JUNIOR PEREIRA PASSARINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031667-51.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABIO JUNIOR PEREIRA PASSARINHO REQUERIDO: 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 11:00 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, assim como a 

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

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

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031981-94.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: THAISA DE JESUS ARRUDA REQUERIDO: 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 11:30 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, assim como a 

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

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

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031234-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WOCHITON PIRES (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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: 1031234-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WOCHITON PIRES 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 13.12.2018, às 

08:00 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 10 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

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

assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, 

inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030099-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANDES DA GUIA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEDRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030099-97.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EVANDES DA GUIA SILVA REQUERIDO: CARLOS 

EDUARDO PEDRO Vistos etc. Designo o dia 23.11.2018, às 14h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 01 da Central da 

Conciliação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031587-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EOVALDO ALVES DE OLIVEIRA (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: 1031587-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EOVALDO ALVES DE OLIVEIRA 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 

13.12.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031227-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINHA DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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: 1031227-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSINHA DE SOUZA LIMA 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 10:15 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, assim como a 

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031648-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

K. K. M. D. S. (AUTOR(A))
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VERONICE MARTINS DE SOUZA (AUTOR(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: 1031648-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KLEBER KAWA MARTINS DE SOUZA, VERONICE MARTINS DE SOUZA 

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 10:45 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031199-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MARTINS (AUTOR(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: 1031199-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCO ANTONIO MARTINS 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 

13.12.2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026099-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHELLI DE SOUZA SEMENSATO (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026099-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROCHELLI DE SOUZA SEMENSATO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Designo o dia 

10.12.2018, às 11:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

prioridade na tramitação do feito, conforme Provimento nos termos do Art. 

1º, Inciso III, do Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Outrossim, infere-se dos autos, ainda, que o 

autor pretende a exibição de cópia integral do processo administrativo 

adotado pela ré para pagamento de seguro ao autor, “protocolo de 

recepção de documentos ou protocolo de aviso provisório, bem como 

comprovante de pagamento ou comprovante de transferência” para que 

seja demonstrado que o pagamento foi feito acima do prazo legal. 

Analisando as razões expostas pelo autor, depreende-se a legitimidade e 

interesse do mesmo em obter a cópia do processo administrativo por 

completo, uma vez que pretende, por esta via, o recebimento de diferença 

do seguro DPVAT. In casu, os documentos são comuns às partes e 

encontram-se em poder da ré, incidindo a regra do art. 396 do NCPC. 

Ressalta-se que a exibição não trará nenhum prejuízo à ré, eis que esta 

medida não visa privar a mesma do documento, mas que tão somente 

apresente uma cópia em Juízo. Com estas considerações e fundamentos, 

sem prejuízo da audiência de conciliação acima designada, defiro o pedido 

de exibição de documentos e determino à ré que exiba em Juízo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação, a cópia do processo 

administrativo adotado para pagamento da indenização ao autor. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016652-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

ENEDINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016652-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ENEDINO DE SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A., VIA 

VAREJO S/A Vistos etc. Designo o dia 10.12.2018, às 12h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 da Central da 

Conciliação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 
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podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (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. Às providências. Intimem-se. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032386-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEIZYL PRIMAK DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUCIANA TENUTA PORTELA (ADVOGADO(A))

L. P. W. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (RÉU)

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032386-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LETICIA PRIMAK WOLLINGER, HEIZYL PRIMAK DE OLIVEIRA RÉU: MISSAO 

SALESIANA DE MATO GROSSO, MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Designo o dia 23.11.2018 às 14h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na sala 01 da Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na realização 

de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada 

se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, 

CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011637-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CATAO DORNELAS VILACA (AUTOR(A))

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011637-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS CATAO DORNELAS VILACA RÉU: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos etc. Designo o dia 10.12.2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 04 da Central da Conciliação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

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

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). 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. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006471-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA LIMA (AUTOR(A))

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006471-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDA SOUZA LIMA RÉU: CLARO S.A. Vistos etc. Designo o dia 

10.12.2018, às 08h00min para audiência de conciliação, que será 
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realizada na sala 05 da Central da Conciliação do Fórum da Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

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

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (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. Às providências. Intimem-se. 

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

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 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009203-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

VALDEIR GERMANO GONCALVES NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009203-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDEIR GERMANO GONCALVES NETO RÉU: VIVO S.A. Vistos etc. 

Designo o dia 10.12.2018, às 09h00min para audiência de conciliação, que 

será realizada na sala 05 da Central da Conciliação do Fórum da Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

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

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (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. Às providências. Intimem-se. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002776-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE CAMPOS DE CARVALHO (AUTOR(A))

WAGNER DE LIMA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002776-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOCILENE CAMPOS DE CARVALHO RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais proposta por JOCILENE 

CAMPOS DE CARVALHO em desfavor de AGEMED SAÚDE S.A, distribuído 

a este Juízo por dependência ao feito 1037444-51.2017.811.0041. 

Inicialmente, proceda a secretaria deste Juízo com a associação da 

presente ação ao feito 1037444-51.2017.811.0041. Designo o dia 

10.12.2018, às 11h30min para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 05 da Central da Conciliação do Fórum da Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 
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contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

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

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (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. Às providências. Intimem-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019179-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher(em) os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de 

Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1024779-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERIA MARTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO PLANTE VIDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024779-03.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NERIA MARTA DOS SANTOS RÉU: ASSOCIACAO PLANTE VIDA Vistos. 

Suspendo a liminar concedida, diante da ausência de prestação da devida 

caução pela parte autora. Proceda-se a citação da parte ré desta ação e 

intimem-na da audiência de conciliação designada para o próximo dia 

15/10/2018, às 10:00 horas. Diante da proximidade da audiência, 

venham-me os autos conclusos para novas deliberações somente após a 

sua realização. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005942-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO TADEU DAL AGNOL (EXEQUENTE)

TASSIANA ABUD CHAUD (ADVOGADO(A))

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI (ADVOGADO(A))

WLADIS BORSATTO KUVIATZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005942-94.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DIOGO TADEU DAL AGNOL EXECUTADO: EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA 

Vistos etc. Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu 

débito, DEFIRO o pedido de penhora do(s) bem(s) imóvel(is) indicado(s) 

nos id. 14459716, na forma do que estabelece o art. 845, § 1º do CPC[1] , 

lavrando-se termo de penhora, na forma do que estabelecem os arts. 838 

e 849 ambos do CPC, bem como com a intimação do executado e de sua 

esposa, caso seja casado, da penhora realizada, na forma do que 

estabelecem os arts. 841 e 842 ambos do CPC. Em seguida proceda-se a 

imediata avaliação do(s) imóvel(is) indicado(s) e penhorado(s) nesta 

ocasião, expedindo-se o respectivo mandado para tanto. Por fim, 

providencie o exequente, o respectivo registro ao que poderá ser feita 

através da entrega da certidão da penhora realizada nos autos, conforme 

estabelecem os arts. 799 e 844, ambos do CPC, independentemente de 

mandado judicial, para viabilizar o conhecimento de terceiros. Às 

providências. Cumpra-se expedindo o necessário. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011543-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR (RÉU)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (RÉU)

LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011543-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELA DE LIMA SILVA RÉU: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, 

HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR, LILIAN AUXILIADORA AUDI 

BERNARDINO Vistos etc. Designo o dia 23.11.2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 da Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E quanto ao pedido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 27 de 524



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. Às providências. Intimem-se. 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032920-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI (EXEQUENTE)

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032920-74.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI EXECUTADO: GIUNCHIGLIO 

LUIGI BELLO JUNIOR Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim sendo, 

intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento das 

custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032764-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

divino aparecido de magalhaes (EXECUTADO)

FRANCISCA LEANDRO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032764-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA EXECUTADO: FRANCISCA 

LEANDRO DE MAGALHAES, DIVINO APARECIDO DE MAGALHAES Vistos 

etc. Não verifico nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das 

custas processuais. Assim sendo, intime-se a autora para que 

providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032700-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

DANIELLA GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELA CAMARGO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032700-76.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: MANOELA 

CAMARGO DA SILVA Vistos etc. Cite-se o devedor executado para, no 

prazo de 03 (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. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736092 Nr: 32490-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE KATIA APARECIDA LEITE DA SILVA, 

VITOR HUGO LEITE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCY VIEGAS DA SILVA, EDSON LEITE DA 

SILVA, LUIZ DE TAL, ANDERSON DE TAL, ZULMA FARIA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO DE ALMEIDA - 

OAB:23.433, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MEIRELES COELHO 

- OAB:

 Processo n. 32490-86.2011.811.0041

Código 736092

Vistos.

Considerando o afastamento deste Magistrado para participar do II 

Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30.10.2018, às 14:30 

horas, que será realizada na sala de audiências deste juízo.

Intimem-se as testemunhas por meio de mandado.

Expeça-se o necessário, atentando-se a secretaria deste juízo ao 

cumprimento dos atos, observando a proximidade da data.

Cumpra-se com urgência, por se tratar de feito inserido na Meta 02/2018 

CNJ.

Cuiabá, 25 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.: 211628 Nr: 22194-15.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA NOÊMIA DE ARAÚJO RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ 

VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 
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de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 356826 Nr: 27430-40.2008.811.0041

 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): NFN PÚBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA C. 

PASSARE - OAB:6199, MÔNICA WOLF DINIZ DALIA - OAB:7787/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 391743 Nr: 27482-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFN PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA - EPP

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

OAB:9566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 716525 Nr: 10318-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDENIO DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO NERES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA EVERLING - OAB:14088 

- SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5.959/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579 MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1296766 Nr: 7411-61.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOHMANN DO BRASIL AVICULTURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZAIL FERNANDES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA MARIA CANDOLO 

BIOLLI - OAB:219.563-SP, MARCELO GOMES FAIM - OAB:151615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 743540 Nr: 40525-35.2011.811.0041

 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: CRISTIANE DE LIMA IZAIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE FEMINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT, JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - 

OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Cód. 743540

Vistos.

Deve ser esclarecido que a produção de prova pericial foi determinada em 

13.12.2014, consoante se infere de fl. 318, em atendimento ao pleito 

formulado pela autora e pelo requerido.

As partes apresentaram quesitos (fls. 320/321 e 322/323), que apontam 

pela necessidade de análise indireta em razão da prova documental 

carreada aos autos e quadro apresentado pelo filho da autora à época 

dos fatos.

Assim sendo, salvo exigência posterior do perito, dispenso a presença do 

filho da autora à perícia determinada.

Certifique se a perita nomeada nos autos atendeu a determinação de 

designação de nova data ou não (fl. 445). Na hipótese de inércia, 

certifique-se e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Caso tenha 

ocorrido designação, intime-se as partes prosseguindo-se o feito 

conforme já determinado.

Após, venham-me os autos conclusos, com urgência por se tratar de 

processo incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá/MT., 01 de outubro de 2 .018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 737419 Nr: 33920-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYARA CRISTINA BORGES VICENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - OAB:19442, 

MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 707192 Nr: 920-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 29 de 524



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON FRANCISCO PERBONI, ROSANGELA VIEIRA 

DA SILVA

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

S/A - GRUPO ENERGISA, ITAÚ XL SEGUROS CORPORATIVOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA - 

OAB:10534, CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Herculano Coelho 

de Souza Furlan - OAB:3494-B/MT, CAMILA SVERZUTI FIDÊNCIO - 

OAB:147.000, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889, ÉRIKA 

RODRIGUES ROMANI - OAB:5822, JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT, LIDIANE SILVA PEREIRA - OAB:15867, LUIZ FERNANDO 

WAHLBRINK - OAB:8830/MT, MARY INES DE ALMEIDA MARQUES 

CARDOSO - OAB:AOB/MT 7163, MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - 

OAB:17652/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989, ROBERTO C. SCACCHETTI 

DE CASTRO - OAB:238.294/SP

 Cód: 707192 Vistos. O autor está correto em afirmar o absurdo na 

demora do término da fase instrutória. Note-se, entretanto, que ao analisar 

o andamento da Deprecata expedida, houve intimação dos antigos 

procuradores da requerida, e não dos procuradores constantes na 

procuração de fls. 291, com a observância de necessidade de intimação 

do causídico apontado na petição de fls. 289/290. Assim sendo, 

determino: I - Proceda-se o recadastramento dos procuradores da 

requerida ENERGISA, conforme já determinado à fl. 386. II. Realizado o 

recadastramento dos procuradores, expeça-se imediatamente, nova Carta 

Precatória para oitiva da testemunha arrolada pendente de oitiva. Com a 

expedição da deprecata, 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 dispensa da referida 

testemunha com o encerramento da fase instrutória. Com o retorno da 

deprecata, devidamente cumprida, dê-se vistas às partes para 

apresentação de memoriais escritos, no prazo de 10 (dez) dias, 

independentes. Após, venham-me os autos conclusos, com urgência por 

se tratar de processo incluso na Meta 02/2018 - CNJ. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 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

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento das datas das perícias, com o Dra. Eliane Coutinho Lessa.

Datas: Três sessões - 22/10/2018; 26/10/2018 e 29/10/2018

Horário: As três sessões com início às 14:00h

Local: Espaço Vitally – Rua Baltazar Navarros, nº 215, bairro: 

Bandeirantes, em Cuiabá/MT

 Telefone: (65) 9218-9336; 3365-4822

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares que possam ser úteis à confecção do laudo 

pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1087000 Nr: 4735-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VICENCIA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDITE SILVA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17.658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data do início da perícia com a Perita Sra. Marciane 

Prevedello Curvo.

Data: 06/11/2018

Horário: 08:00hrs

Local: Rua Roberto Nunes, nº 20, Qd. 07, Bairro Novo Paraíso II em 

Cuiabá/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922203 Nr: 44687-68.2014.811.0041

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ENTRE RIOS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRICILA ANDRADE ZILIANI - 

OAB:., RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

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

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

LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:OAB/MT 13.754-A, RAPHAEL 

GAROFALO SILVEIRA - OAB:174.784, RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

– valor R$7.500,00. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1084168 Nr: 3496-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELDIMAR DE AMORIM GOMES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 871994 Nr: 11056-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA DOS REIS FRANCO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 861922 Nr: 3255-69.2014.811.0041

 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: RFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C-CDSPDAEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB:7.725/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 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 861922 Nr: 3255-69.2014.811.0041

 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: ROSINETE FRANCISCA DE LARA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB:7.725/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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 890277 Nr: 23393-57.2014.811.0041

 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: WILMAR FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CELINO BORGES, IMOBILIÁRIA 

PETRÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA SODRE DE MORAES 

- OAB:17.612, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264/MT, MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/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.: 447099 Nr: 21196-71.2010.811.0041

 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: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DA SILVA

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8.934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se, no prazo de 10 (DEZ) dias, sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)._, tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 372765 Nr: 9263-38.2009.811.0041

 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: MARIA AUXILIADORA DE LARA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VALERIO CAMPOS DUARTE, ISRAEL 

WANDERLEY REIS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA DE B. B. P. ESPÓSITO - 

OAB:4531-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA APARECIDA C. 

NEVES TAVARES RACHID JAUDY - OAB:14349

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 923158 Nr: 45324-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

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

OAB:8.656/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 357651 Nr: 28001-11.2008.811.0041

 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: REINALDO TEIXEIRA SILVA

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/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.: 1168874 Nr: 39628-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVINA DIAS DA CUNHA

 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 CORRÊA 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 intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 
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manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 879161 Nr: 16276-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LOPES DA CRUZ

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes intimadas na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para se manifestar sobre os 

cálculos apresentados, postulando o que entender direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 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 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 Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839191 Nr: 43721-42.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA BORRALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTO MANSUR BUMLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, ALINE BORGES GUIMARÃES - OAB:17.214-B

 intime-se a autora para que se manifeste quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito, e se houver providencie a necessária habilitação 

do espólio do requerido e/ou dos herdeiros do de cujus, consoante 

determina o § 1º do art. 313 do CPC, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob 

pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 441138 Nr: 17699-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATASHA PINHEIRO CREPALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UAIDERMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO - OAB:11441, ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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). ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB: 6.616/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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 900147 Nr: 29937-61.2014.811.0041

 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: SÉRGIO SPADA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, MONICA PRETEL FEITOSA - OAB:13368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 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). MONICA PRETEL FEITOSA - OAB: 13.368/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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031886-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUBER PARREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031886-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS RÉU: 

CLEUBER PARREIRA DOS SANTOS Vistos etc. CAIXA CONSÓRCIOS S.A 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, devidamente qualificada nos autos 

em epígrafe, ingressou com a presente Ação Monitória em face de 

CLEUBER PARREIRA DOS SANTOS, igualmente qualificado. Argumenta o 

autor que o requerido ingressou no sistema de consócio subscrevendo as 

cotas 212 do grupo 2.017, sendo que ao ser contemplado o requerido 

deixou de cumprir com o referido contrato se tornando inadimplente. É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Com a criação das varas 

bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas varas especializadas 

são as competentes para processar e julgar as demandas que envolvem 

interesse bancário, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões 

de crédito, cédulas de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, 
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financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de divida. O artigo 1º §º do provimento 004/2008/CM, assim 

dispõe: Artigo 1º parágrafo 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. O caso em tela possui natureza tipicamente 

bancária, de modo que a competência para seu processamento é 

exclusivamente de uma das Varas Bancárias desta Comarca. Com tais 

considerações, conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex 

officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor de uma das Varas de competência em direito 

bancário desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa 

deste feito, devendo estes autos ser remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição ao juízo competente. Procedam-se 

às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1031761-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERIGUETTI LOVO (REQUERENTE)

DANIEL FERIGUETTI LOVO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

NADYA MARA TOLEDO FERIGUETTI LOVO (REQUERENTE)

KARINA FERIGUETTI LOVO BONOMASTRO (REQUERENTE)

GABRIEL FERIGUETTI LOVO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031761-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NADYA MARA TOLEDO FERIGUETTI LOVO, KARINA FERIGUETTI LOVO 

BONOMASTRO, ALEXANDRE FERIGUETTI LOVO, DANIEL FERIGUETTI 

LOVO, GABRIEL FERIGUETTI LOVO Vistos etc. Trata-se Ação de 

Retificação de Registro Civil ajuizada por NADYA MARA TOLEDO 

FERIGUETTE LOVO, KARINA FERIGUETTI LOVO BONOMASTRO, 

ALEXANDRE FERIGUETTI LOVO, DANIEL FERIGUETTI LOVO e GABRIEL 

FERIGUETTI LOVO, onde buscam a retificação do regime de comunhão de 

bens constante na certidão de casamento constante na matricula n. 

065243 01 55 1979 2 00037 007 0001437 80, sob o n. 1437, folhas 07 do 

livro B-37, junto ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cáceres/MT. Como 

é cediço, a possibilidade jurídica dessa ação de modificação do regime de 

bens foi criada pelo Código Civil de 2002, especialmente pelo seu art. 

1.639, § 2º, segundo o qual: "É admissível alteração do regime de bens, 

mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, 

apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos 

de terceiros". A regra foi praticamente repetida pelo caput do art. 734 do 

Código de Processo Civil de 2015, in verbis: "A alteração do regime de 

bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser 

requerida, motivadamente, em petição assinada por ambos os cônjuges, 

na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados 

os direitos de terceiros". Interessante que a demanda foi proposta como 

uma demanda de retificação de registro de jurisdição voluntária. Ressalto 

que ação de retificação possui natureza potencialmente múltipla, que 

comporta inclusive questões de índole contenciosa As retificações de 

assento contido no Registro Civil são tratadas do art. 109 ao art. 113 da 

Lei de Registros Públicos. Nesses dispositivos há várias possibilidades 

que podem ser sintetizadas do seguinte modo: (a) pedidos de natureza 

meramente administrativa, sob supervisão ministerial e jurisdicional; (b) 

pedidos de natureza administrativa que acabam se convertendo em 

procedimento jurisdicional; (c) pedidos de natureza jurisdicional que 

configuram hipóteses de jurisdição voluntária; (d) pedidos de natureza 

jurisdicional contenciosa. Assim, no que diz respeito à retificação de 

assentos do Registro Civil, a própria lei aponta para casos em que se 

mostra admissível exclusivamente o processo jurisdicional contencioso. É 

o que se dá quando se pretende a própria alteração do estado civil do 

interessado. Nesse sentido o art. 113 da Lei de Registros Públicos, ao 

prever que “as questões de filiação legítima ou ilegítima serão decididas 

em processo contencioso para anulação ou reforma do assento”. Em 

síntese, é necessário ter presente que as providências solicitadas em 

matéria de modificação de Registro Público tanto podem ter natureza 

simplesmente administrativa, como podem, ainda, desaguar em processo 

judicial, seja ele de natureza voluntária ou contenciosa. Denote-se, que 

uma das características mais frequentemente associadas à jurisdição 

voluntária é a ausência de lide, isto é, a inexistência de parte adversária 

que apresente resistência à pretensão do requerente. Nessa senda, não 

se verifica óbice legal à retificação do regime de bens, desde que se 

demonstre: a) que a medida não implicará em prejuízos a terceiros e b) 

que a medida não implica em alteração do regime de bens já consolidado 

pelos cônjuges. Por conseguinte, tem-se como recomendável verificar se 

há indícios de que os cônjuges tenham afirmado esse regime de bens nas 

relações com terceiros, ou seja, que não haverá uma mudança 

substancial de comportamento. Caso ainda não esteja demonstrada, essa 

tendência pode ser verificada mediante produção de provas. Note-se, 

assim, que o pleito apresentado diz respeito a questão jurídica, cuja 

controvérsia é de direito material e não meramente registral, sendo certo, 

ainda, que a demanda se caracteriza como ação de estado de família, ao 

que o palco para dirimi-la seriam as Varas de 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 e julgamento do presente feito 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. Redistribua-se. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022960-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (AUTOR(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JASP GAS E AGUA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022960-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RÉU: JASP GAS E AGUA LTDA - ME 

Vistos. SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. ajuizou, em 26/07/2018, a 

presente “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE 

LIMINAR”, em desfavor de JASP GÁS E ÁGUA LTDA. - ME, alegando, em 

síntese, que mantinha um contrato de licenciamento de marca e de 

distribuição de gás liquefeito de petróleo – GLP e um contrato adjeto de 

comodato de 40 (quarenta) botijões de gás tipo P-13, os quais teriam sido 

resolvidos de pleno direito, em razão de descumprimento de cláusula 

contratuais desde novembro de 2017, especialmente a que impunha à 

parte ré a obrigação de adquirir produtos somente da parte autora. Afirma 

que notificou a parte ré para que devolvesse os botijões de gás tipo P-13 

comodatados, mas que a parte ré deixou de devolvê-los, passando a 

exercer posse precário sobre eles, dando ensejo ao ajuizamento da 

presente ação de reintegração de posse com pedido de liminar, ao passo 

que o esbulho possessório teria ocorrido em menos de ano e dia, estando 

satisfeitos ainda os demais requisitos previstos no artigo 561 do NCPC. 

Assim, pleiteia a concessão de liminar de reintegração de posse dos já 

referidos 40 (quarenta) botijões de gás tipo P-13, consoante previsto nos 

contratos e nota fiscal que instruem o processo, com a consolidação da 

sua posse e propriedade em suas mãos ou, alternativamente, no caso de 

não serem localizados, a condenação da parte ré ao pagamento do valor 

correspondente aos citados bens. É o relato do necessário. Decido. Com 

relação ao pedido de concessão liminar de reintegração de posse, os 

artigos 560 e 561 do NCPC dispõem que: “o possuidor tem direito a ser 

mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho” 

e que “incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o 

esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração”. O artigo 562 do NCPC dispõe 

ainda que: “estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, 

sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de 

reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique 

previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que 
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for designada”. No caso vertente, depreende-se claramente dos autos a 

existência dos acima citados contratos de “licenciamento de marca e de 

distribuição de gás liquefeito de petróleo – GLP” e de “comodato” de 40 

(quarenta) botijões de gás tipo P-13, ambos com cláusula resolutória 

expressa. De igual modo, desponta dos autos que a parte ré foi notificada 

acerca do seu descumprimento de cláusulas contratuais e 

consequentemente da operação de pleno direito da respectiva resolução 

dos contratos em comento. Não obstante a isso, a parte autora alega que 

a parte ré manteve-se na posse dos bens objeto da presente ação, 

ficando, portanto, demonstrados: (i) a sua posse (indireta) sobre os bens; 

(ii) o esbulho praticado pela parte ré a partir de 20/11/2017; (iii) a data do 

esbulho em 20/11/2017; e (iv) a perda efetiva da posse, de maneira que o 

deferimento da liminar de reintegração de posse é medida que se impõe. 

Diante do exposto, DEFIRO, na forma do artigo 562 do Novo Código de 

Processo Civil, a reintegração da parte autora na posse dos 40 (quarenta) 

botijões de gás tipo P-13 objeto do contrato de comodato celebrado com a 

parte ré, os quais deverão ser removidos e depositados com a parte 

autora, mediante a lavratura do competente termo. Cite-se a parte ré desta 

ação e intimem-se para apresentar contestação, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias (NCPC, 558 e 564), sob pena de revelia, presumindo-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora em sua 

petição inicial (NCPC, 250 e 344). Às providências. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Cuiabá, 1º 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018023-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI FRANCISCO MATOS DE MOURA (AUTOR(A))

WARLEN LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERICA BALMANT MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018023-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERLI FRANCISCO MATOS DE MOURA, ERICA BALMANT MOURA RÉU: 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos e etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Moral proposta por ERLI 

FRANCISCO MATOS DE MOURA e ERICA BALMANT MOURA em desfavor 

de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304-SPE LTDA. O autores 

pretendem a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e para tanto 

juntaram nos autos documentos (id. 13920606) a fim de comprovar o 

estado de necessidade. O artigo 98 do Código de Processo Civil traz a 

seguinte redação: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua 

em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 

Em que pese se tratar de um direito público subjetivo consagrado a todo 

aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permite pagar 

os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para o seu 

próprio sustento e de sua família, indiscriminado se tornou o pedido de 

justiça gratuita pelos litigantes do judiciário brasileiro, prejudicando assim o 

deferimento àqueles que realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e 

a jurisprudência, a fim de evitar esse abuso, autorizam a análise caso a 

caso. Nesse sentido Dinamarco em sua obra Instruções de Direito 

Processual Civil: “O processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua 

utopia a aspiração a um sistema processual inteiramente solidário e 

coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da comunidade e 

sem custos para quem quer fosse. A realidade é a necessidade de 

despender recursos financeiros, quer para o exercício da jurisdição pelo 

Estado, quer para a defesa dos interesses das partes. As pessoas que 

atuam como juízes, auxiliares ou defensores fazem dessas atividades 

profissão e devem ser remuneradas. Os prédios, instalações, 

equipamento e material consumível, indispensáveis ao exercício da 

jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria igualmente discrepante da 

realidade a instituição de um sistema judiciário inteiramente gratuito para os 

litigantes, com o Estado exercendo a jurisdição à própria custa, sem 

repassar sequer parte desse custo aos consumidores do serviço que 

presta. Em tempos passados já se pensou nessa total gratuidade, mas 

prepondera universalmente a onerosidade do processo para as partes, 

porque a gratuidade generalizada seria incentivo à litigância irresponsável, 

a dano desse serviço público que é a jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o 

posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos 

demais tribunais do país: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT - 2013, Rel. 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 12/02/2014) 

(destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

Ausência de demonstração da necessidade da benesse. Circunstâncias 

não condizentes com a alegada necessidade. Benesse revogada, com 

concessão de prazo para recolhimento das custas. Sentença mantida.” 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 00078117720158260004 SP 

0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de 

Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). “JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que 

indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o valor dos vencimentos do 

autor. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são 

inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de documentos que 

comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 SP 

2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de 

Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

25/05/2016) (destaquei). Pelos documentos trazidos (id. 13920606), o que 

se verifica é que autor possui patrimônio que não permite o 

enquadramento da parte no conceito de pessoa hipossuficiente. Assim 

sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 2o indefiro a gratuidade 

pleiteada, ao que determino que os autores procedam com o recolhimento 

das custas processuais devidas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, na forma do que 

estabelece o parágrafo único do art. 102 do CPC. Int. Às providências. 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033084-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO GRACILIANO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033084-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU UNIBANCO S/A RÉU: CLARO GRACILIANO DA SILVA Vistos etc. 

ITAÚ UNIBANCO S/A, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, 

ingressou com a presente Ação Monitória em face de CLARO 

GRACILIANO DA SILVA, igualmente qualificado. Argumentou a autora que 

no dia 26.08.2013, foi celebrado contrato de nº 30420-15745334, no valor 

de R$ 9.409,12 (nove mil quatrocentos e nove reais e doze centavos), 

com pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas, para a exequente que o 

executado ingressou no grupo de consórcio n. 50025, como titular da cota 

n. 348, com duração de 60 (sessenta) meses, para aquisição de veículo, 

tendo o executado deixado de cumprir com a obrigação contratual de 

pagamento dos débitos. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Com 

a criação das varas bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas 

varas especializadas são as competentes para processar e julgar as 

demandas que envolvem interesse bancário, alienação fiduciária, 

arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, 

descontos de duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, 

seguro, títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de divida. O artigo 1º §º do 
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provimento 004/2008/CM, assim dispõe: Artigo 1º parágrafo 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. Nessa esteia, 

tendo em vista que o exequente pretende haver do executado a totalidade 

do saldo devedor decorrente do contrato/financiamento. O caso em tela 

possui natureza tipicamente bancária, de modo que a competência para 

seu processamento é exclusivamente de uma das Varas Bancárias desta 

Comarca. Com tais considerações, conheço a incompetência deste juízo e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de competência em 

direito bancário desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a 

remessa deste feito, devendo estes autos ser remetidos ao cartório 

distribuidor para que seja realizada a redistribuição ao juízo competente. 

Procedam-se às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021999-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERTO SEVERIANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021999-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BERTO SEVERIANO DE OLIVEIRA RÉU: SISAN ENGENHARIA LTDA Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 10/12/2018, às 8h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 26 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029915-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES PIO (AUTOR(A))

GUSTAVO CRESTANI FAVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES (RÉU)

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029915-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL SOARES PIO RÉU: RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES, 

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES A nova lei processual em seu art. 

98, §6º, permite o parcelamento das custas processuais. A respeito da 

possibilidade de parcelamento das custas processuais, verifica-se a 

seguinte previsão contida Provimento n°. 41/2016, da Corregedoria Geral 

de Justiça do Mato Grosso, in verbis: Art. 468. A gratuidade da justiça 

abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) § 6° O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7° O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Diante disto, defiro o 

parcelamento das custas processuais e taxas judiciária em 6 (seis) 

parcelas mensais. Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 

290 do CPC). Após, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 

700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a parte 

demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

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. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 25 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030938-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

CLAUDINEIA KLEIN SIMON (ADVOGADO(A))

PATRICIA GEVEZIER PODOLAN (ADVOGADO(A))

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (RÉU)

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030938-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO CARLOS CAMPOS SILVA RÉU: CONSTRUTORA PALEARE 

LTDA, CONSTRUTORA PACTO LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 03/12/2018, às 10h00 – 

Sala: Conciliação 07, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 
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parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de setembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028305-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANI MIDDING FERRAES (AUTOR(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DORNAS DUTRA (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028305-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIANI MIDDING FERRAES RÉU: IVAN DORNAS DUTRA, IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA Apense-se aos autos sob o n. 

1021778-73.2018.811.0041. Cuida-se de Embargos de Terceiro opostos 

por MIRIANI MIDDING FERRAES em face de IVAN DORNAS DUTRA e 

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ. Para tanto, aduz que em 

06/11/2017 adquiriu da segunda embargada o apartamento n. 2001, do 

Edifício New Avenue, pelo valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e 

cinquenta mil reais), o qual já se encontra quitado e averbado na matrícula 

do imóvel. Ocorre que foi surpreendido com a averbação na matrícula do 

imóvel  acerca da ex is tênc ia  da  ação sob o  nº . 

1021778-73.2018.811.0041, que tem como objeto o reconhecimento da 

validade do contrato de compra e venda entabulado entre os embargados. 

Assim, por possuir o domínio e temendo sofrer algum ato de turbação, 

pugna pela concessão da tutela de evidência ou de urgência para que 

seja mantida na posse e propriedade do imóvel de matrícula n. 102.815, 

apartamento n. 2001, do Edifício New Avenue, sob pena de aplicação de 

multa diária. Com a inicial vieram os documentos. Decido. De acordo com o 

artigo 674, do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro podem 

ser manejados pelo possuidor de um bem, a fim de proteger sua posse de 

turbação ou esbulho, decorrente de ato judicial. Para que haja o 

deferimento liminar dos embargos de terceiro, in casu, a manutenção da 

posse, necessário que o Embargante comprove a sua qualidade de 

possuidor. Imperativo ainda estarem presentes os requisitos do periculum 

in mora e fumus boni iuris. No caso dos autos, a parte embargante faz seu 

pedido de manutenção de posse à luz da tutela de evidência ou da tutela 

de urgência. Sob a ótica da tutela de evidência, argumenta ser possuidor 

do domínio do bem, enquadrando-se no teor da súmula nº. 487 do STF. 

Pois bem. O instituto da tutela de evidência vem insculpido no art. 311 do 

CPC/2015, ipsis litteris: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Observa-se que o 

parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que apenas nas hipóteses 

dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso em apreço 

tem-se que o pedido de tutela de evidência merece prosperar. Em que 

pese o inciso II falar em súmula vinculante, a doutrina tem proposta uma 

interpretação extensiva do dispositivo. A respeito do tema, vejamos o 

ensinamento do ilustre doutrinador Daniel Amorim Asssumpção Neves: 

“(...) É verdade que o legislador poderia ter sido mais incisivo na 

abrangência do dispositivo, considerando também as súmulas 

persuasivas e a jurisprudência dominante, ainda que somente dos 

tribunais superiores, como ocorre no julgamento liminar de improcedência 

(art. 332, I, do CPC). (...) Afinal, se para conceder tutela definitiva 

liminarmente basta súmula persuasiva do tribunal superior, é contraditório 

exigir para a concessão de tutela provisória uma tese consagrada em 

súmula vinculante. Já se propõe uma interpretação extensiva do 

dispositivo legal para permitir a concessão de tutela de evidência sempre 

que a fundamentação jurídica do autor estiver fundada em precedente 

vinculante, ainda que não previsto expressamente no art. 311, II, do Novo 

CPC (...)”[1]. Ou seja, partindo da premissa acima é possível o deferimento 

da tutela de evidência em favor da embargante com base na Súmula 547 

do STF: “Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se 

com base neste for ela disputada”. Veja-se que a parte embargante 

acostou aos autos a matrícula do imóvel, donde se infere a propriedade 

em seu nome, razão pela qual faz jus em ser mantida na posse. Tem-se 

que as provas documentadas demonstram a probabilidade do direito 

invocado, bem como se trata de tese firmada em súmula de tribunal 

superior, portanto, passível de deferimento. Por fim, apenas a título de 

complemento, registro que diante da farta documentação apresentada aos 

autos o pleito da autora também seria possível de deferimento sob ótica da 

tutela de urgência. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para manter a 

embargante na posse e propriedade do imóvel de matrícula n. 102.815, 

apartamento n. 2001, do Edifício New Avenue. Intimem-se a parte 

embargada para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 

679 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 

setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito [1] Neves, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 2ª 

ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011638-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA COELHO DE CARVALHO VILACA (AUTOR(A))

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009026-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

DEUSDETE FELIX DA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA/REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024174-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY VIEIRA ALVES (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028090-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028090-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA RÉU: ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA A prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado 

pela parte autora que, no entanto, não possui documentos com eficácia de 

título executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, 

arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a 

parte demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

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. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032290-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMOS DE MATOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1032290-18.2018.8.11.0041 PATRICIA 

RAMOS DE MATOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 11h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 26 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027678-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (AUTOR(A))

MAURICIO AUDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE SOUSA SILVA EIRELI - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030307-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CABECA BRANCA COMERCIO DE SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZ SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

WELLINGTON LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

JOAO VICTOR LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

MARINEUSA MACHADO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011038-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCELINO FILHO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028490-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA RODRIGUES FEITOSA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032946-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032946-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FORTES REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA que promove ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA FORTES em face de 

AGEMED PLANOS DE SAÚDE. Consta da petição inicial que o requerente é 

integrante do plano de saúde da requerida (plano n. 1605581, P. MTC 

ONLINE PART. 20% STC C.A – coletivo por adesão). Afirma que está 

acometida de dor abdominal, com distensão e sensação de 

empachamento, evoluindo com piora do quadro de dor abdominal, sem 

evacuar e apresentando vômito de conteúdo alimentar. Aduz que 

necessita de internação de urgência para antibioticoterapia endovenosa e 

avaliação para possível tratamento cirúrgico. Contudo, o procedimento não 

foi autorizado pela requerida sob a justificativa de que a autora está 

cumprindo o período de carência. Pretende a antecipação de tutela para o 

fim de obter a realização imediata dos procedimentos indicados. DECIDO. 

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. No caso, porém, tratando-se de antecipação de tutela 

específica, prevista no artigo 497 do CPC e 84,§ 3º, do Código de Defesa 

do Consumidor, limita-se, para sua concessão, a análise da relevância do 

fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final, vejamos: “Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de 

fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela 

específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. (...) Art. 84. Na ação que tenha 

por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 3º, 

Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio 

de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela 

liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar 

poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão 

fundamentada. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.952, de 

13.12.1994)”. Como se vê, dispõem os artigos 497 do Código de Processo 

Civil e 84, do Código de Defesa do Consumidor, que na ação que tenha por 

objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação, inclusive liminarmente, ou 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento. Sobre a cobertura de atendimento dos planos de 

saúde, o artigo 35-C, da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e 

seguros privados de assistência à saúde, aduz: “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; e II - de 

urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 

complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará 

publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados 

os termos de adaptação previstos no art. 35.” Na espécie o relevante 

fundamento da demanda vem demonstrado pelas informações que 

constam no laudo médico acostado e comprovante de recusa da 

cobertura (Id. 15681932). O justificado receio de ineficácia do provimento 

final decorre do risco de manutenção do estado atual, com a negativa de 

cobertura de procedimento necessário à manutenção da saúde da 

paciente. In casu, restou incontroverso a relação contratual entre 

reclamante e reclamada, bem como a urgência que o caso requer, haja 

vista o requerente estar acometido com quadro de abdome agudo, 

necessitando urgentemente ser internada. Ante o exposto, CONCEDO a 

tutela de urgência específica liminarmente para o fim de determinar que a 

requerida autorize, IMEDIATAMENTE, a internação da autora, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco reais), sem prejuízos de outras 

providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão 

judicial. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/11/2018, às 16h – Conciliação: Sala 06, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado dos autores ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Em face da urgência sirva-se a presente de mandado. Distribua-se 

ao Oficial Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 02 de outubro 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1124869 Nr: 20853-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 A parte autora deixou de recolher as custas e taxa judiciais atinentes à 

distribuição do feito, conforme certidão de fl. 53.

Dessa forma, com fundamento no art. 290 do CPC, determino o 

cancelamento da distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1065898 Nr: 53596-65.2015.811.0041

 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: LUZINETH CONCEIÇÃO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS VEICULOS - DOELER DISTRIBUIDORA 

DE VEIVULOS LTDA, RENAUT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9.566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7.993/MT, REINALDO 

AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 A parte autora, devidamente intimada (fls. 117/118), deixou de recolher as 

custas e taxa judiciais atinentes à distribuição do feito, conforme certidão 

de fl. 120.

Dessa forma, com fundamento no art. 290 do CPC, determino o 

cancelamento da distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1058926 Nr: 50461-45.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO J. N. MARCELO - 

OAB:14.599 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 113/114, 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936212 Nr: 52699-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO LEITE DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, em que SENAI – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Departamento Regional de 

Mato Grosso move em desfavor de Elcio Leite de Assunção.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fls. 127/128).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 822453 Nr: 28624-02.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

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

OAB:8.656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fl. 451/verso, 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1320786 Nr: 13434-23.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO BATISTA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO KRINDGES 

SANTOS - OAB:16.792 MT

 Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento.

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1154793 Nr: 33839-51.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL JULIO BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ MONTEIRO 

AMORIM - OAB:15752, NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - 

OAB:16206-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento.

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 256580 Nr: 19938-65.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AMÉRICO MELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, CHARLES SALDANHA HANDELL - OAB:13.383/MT, 

INACIO BOTELHO HANDELL DOS SANTOS - OAB:19.265, JAQUELINE 

MATTOS ARFUX - OAB:9.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6.032/MT, RICARDO PORTEL 

MARTINS - OAB:9363/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Após análise do laudo pericial vejo que não foi destacado pela perita a 

estimativa do fundo de comércio em relação a filial – CNPJ 

14.913.255/0006 (Drogaria Cuiabá Ltda), localizada na Rua Alziro Zahur 

(Rua 01), S/N, bairro Boa Esperança – Cuiabá, o que invializa proferir uma 

decisão definitiva de liquidação de sentença.

No quesito nº. 34 (fl. 1.157) a perita respondeu que o sócio da empresa 

MIRAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, lhe informou que não adquiriu 

da empresa Drogaria Cuiabá o ponto comercial situado a Rua Alziro Zarur, 

Bairro Boa Esperança.

Às fls. 1.567 consta declaração do Sr. Miguel Angelo Carrocia infomando 

ser ex-sócio da rede de farmácias Drogaria Express, inclusive, tendo 

adquirido o ponto comercial localizado na Rua Alziro Zarur, S/N, esquina 

com a Rua 34, Bairro Boa Esperança – MT, diretamente da Distribuidora 

Miramed.

 Considerando que foi determinada a realização da perícia tendo por base 

drogarias de porte similiar, intime-se a perita para que diligencie junto a 

empresa MIRAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES e o Sr. Miguel Angelo 

Carrocia, no sentido de obter informações acerca do valor de fundo de 

comércio das farmácias por eles adquiridas no endereço supracitado, 

fazendo juntar cópias dos contratos se possível, no prazo de 30 (trinta) 

dias.
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 No mais, consta na petição e documentos de fls. 1.536/1.567, que os 

executados estão inadimplentes com os encargos condominiais e 

impostos (IPTU) do imóvel.

Assim, intime-se a parte exexutada para pagar o montante devido a título 

de taxas condominiais e impostos com IPTU que se encontram em aberto, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser reconsiderada a autorização 

judicial para que permaneça como fiel depositário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 770213 Nr: 23217-49.2012.811.0041

 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: CONSTRORY CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO 

S/A, MAIRENGINEERING SAPEZAL CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 

PROJETOS LTDA, ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO INDUSTRIA LTDA, 

TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BARDUZZI VIEIRA - 

OAB:193.111 SP, LARISSA LESSAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - 

OAB:14342, LUCIANO DOS SANTOS MEDEIROS - OAB:163829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIANCARLLO MELITO - 

OAB:196.467/SP, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, MARIANA PRADO LISBOA - OAB:306084, RAIMAR 

ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT, RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciárias faltantes, sob 

pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 444294 Nr: 19455-93.2010.811.0041

 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: WALTER TORRES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIAVEL FLORESTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO CAETANO DA 

SILVA - OAB:92639/MG

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 321/324, 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 467856 Nr: 34534-15.2010.811.0041

 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: TRIAVEL FLORESTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TORRES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CAETANO DA SILVA - 

OAB:92639/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 321/324 

dos autos em apenso, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 863947 Nr: 4768-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. A. VAZ & CIA LTDA ME., WANDERLEY ALVES VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDERGÁS TRANSPORTE COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA, SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, RAQUEL DREYER - 

OAB:8413/MT

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 216/217, 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 731514 Nr: 27645-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO BRASIL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIZ DA COSTA, LUCIANA LÚCIA 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT 14.561-B

 Expeça-se alvará conforme solicitado em fl. 125.

No mais, INDEFIRO o prosseguimento da execução, visto que fora 

bloqueada a quantia integral do débito conforme se vê em fls. 68/71.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 457657 Nr: 27902-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR PEDROSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE ELETROMAGAZINE LTDA, 

DAFRA DA AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS, 

BANCO ITAU S/A, EONIK DO BRASIL LTDA, DAFRA DA AMAZONIA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA KAROLINA BENTO - 

OAB:228992/SP, ANTONIO MONREAL ROSADO - OAB:2.883-A/MT, 

DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 
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DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS 

JUNQUEIRA - OAB:175803, SANDRA FÁTIMA DE SALES OLIVEIRA - 

OAB:248.355SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15483-A/MT

 Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais em que 

Junior Pedroso dos Santos move em desfavor de Banco Itaucard S.A e 

outros.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fls.459/460).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 No mais, expeça-se alvará:

a) no valor de R$ 19.880,12 (dezenove mil e oitocentos e oitenta reais e 

doze centavos) em favor da parte autora, observando-se os dado 

bancários indicados à fl.471.

b) no valor de R$ 1.234,49 ( um mil duzentos e trinta e quatro reais e 

quarenta e nove centavos) em favor da parte ré Banco Itaucard S.A, de 

acordo com os dados bancários indicados em fl. 474.

Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 10921 Nr: 12036-08.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA KNABBEN MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBRÁS RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE 

TRANSP LTDA, BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LEONARDO LOBO DOS 

SANTOS - OAB:17.370/MS, ELISANGELA CARVALHO DA SILVA - 

OAB:6563-A/MT, FELIPE COSTA GASPARINI - OAB:11.809/MS, 

FERNANDO FRIOLLI PINTO - OAB:12233 OAB/MS, GLAUCO DE GOES 

GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - 

OAB:7602/MS, MARCIO XAVIER FERREIRA MUSA - OAB:93154/RJ, 

RAPHAEL DE MORAES MIRANDA - OAB:95.822/RJ

 Intime-se o requerido Bradesco Seguros S/A para manifestação acerca 

do acordo de fls. 1.082/1.089, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 902828 Nr: 31931-27.2014.811.0041

 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: RODOBRÁS RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE TRANSP 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, ELIANA KNABBEN 

MELO, IARA KNABBEN MELO, TAIS KNABEN MELO, ISIS KNABBEN MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASSARELLI DA 

SILVA - OAB:7602/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT

 Intime-se o requerido Bradesco Seguros S/A para manifestação acerca 

da petição de fls. 382/verso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 795590 Nr: 1928-26.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GUIMARÃES 

CORDEIRO - OAB:189.029 RJ, RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - 

OAB:107.477 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14.600/MT

 Processo suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial sob o 

nº. 2017/0038855-7.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 827351 Nr: 33233-28.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AUGUSTO VERLANGIERI CARMO, JVCML, 

SIMONE VERLANGIERI CARMO, SIMONE VERLANGIERI CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT, FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - OAB:17251, 

HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, LAÍS CAROLINE OLIVEIRA 

PINTO - OAB:23370/O, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - OAB:7.715, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430, PRISCIELLY 

AMANDA VIRMIEIRO SANTOS - OAB:21.585, THAYELLE CRISTINNE 

AMORIM VENDRAMINI - OAB:17623/O, THIAGO D´ABINER FERNANDES 

- OAB:12.049

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o DIA 

05/11/2018, às 15h30.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015;

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 906700 Nr: 34706-15.2014.811.0041

 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: ANTONIA DO COUTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SILVIA CORREA DORILEO, JOSÉ 

MARIO DE CASTRO, DANIELLE RAFAELA SIQUEIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE - OAB:24.538/O

 Considerando que a parte requerente faleceu, consoante certidão de fl. 

191, a mesma deve ser substituído por seu respectivo espólio, 

representado pelo inventariante ou, já tendo ocorrido à partilha, deve ser 

substituído pelos seus herdeiros/sucessores.

Assim, intime-se o Defensor Público para regularizar o polo ativo da 

presente demanda, para posterior prosseguimento do feito, nos termos do 

artigo 313, I, do NCPC.

Por outro lado, indefiro o pedido de fls. 193, uma vez que o imóvel 

encontra-se em litígio, não sabendo por certo a quem pertence de direito, 

até porque o imóvel encontrava-se sob a posse da autora e os réus 

nunca se insurgiram, demonstrando a ausência de probabilidade de direito 

e do perigo da demora.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 819925 Nr: 26196-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO BELVEDERE, ERCIO DE ARRUDA LINS, 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA, 
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SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA, 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA, 

CONDOMÍNIO BELVEDERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO DE MORAES JUNIOR - 

OAB:6.208, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Defiro o pedido de prorrogação de prazo para a conclusão da perícia 

formulado às fls. 489/493.

Com a entrega do laudo, manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em seguida, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 874344 Nr: 12904-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELYSSA DE CARVALHO ARANTES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12.120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 402589 Nr: 34584-75.2009.811.0041

 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: MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA MARIA DO PRADO, JOSÉ ALSELMO 

MONTEIRO NASCIMENTO, RONALDO INÁCIO BOKORNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:204781/SP, IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO - 

OAB:49889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES - OAB:13379, LINCOLN WALTER DENIER HUERGO 

BAURMEISTER - OAB:11754 MT

 Defiro o pedido de suspensão formulado à fl. 369, com fulcro no art. 313, 

I, do CPC.

Transcorrido o prazo, manifeste-se a parte requerente acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881114 Nr: 17483-49.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONIDES DE SOUZA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ROBERTO CARDOSO, JÂNIO JOSÉ 

ALVES, NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Diante do teor da petição de fl. 601/602, concedo o prazo de 15 

(quinze)dias para que a parte requerida Nereu Muniz de Macedo Filho 

junte aos autos os documentos referente ao depoimento do autor 

Adonildes de Souza Alencar prestado nos autos sob o cód. 715478.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 857299 Nr: 59537-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADIS MARCHIORI MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 2) Com fundamento, no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

demais pedidos iniciais para:a) DECRETAR a rescisão do contrato de 

locação de imóvel acostado às fls. 27/32;b) CONDENAR a requerida 

Mônica Aparecida Teixeira Galbiatto (locatária), ao pagamento dos 

aluguéis entre maio de 2013 até a efetiva desocupação em 06/05/2014 (fl. 

65), os quais deverão ser corrigidos pelo INPC a contar do vencimento de 

cada parcela, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação. Consigno que deverão ser deduzidos eventuais valores pagos 

pela parte requerida. c) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º 

e 2º, do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  o b s e r v a d a s  à s  f o r m a l i d a d e s 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936665 Nr: 52921-39.2014.811.0041

 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 CINIRA DA SILVA WOLF DE AMORIM, 

HEINA DA SILVA AMORIM, MIRIAM DA SILVA AMORIM, HEINA DA SILVA 

AMORIM, HEIDY AMORIM DE PINHO, HARLEY DA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTERICA TIJUCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452/MT, STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - 

OAB:18.501

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.Em face da 

sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais 

e quanto aos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça, que ora concedo, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico dos autores, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1143392 Nr: 28850-02.2016.811.0041

 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: MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. C. AMUI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO 
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DE MINAS - OAB:

 Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e com fundamento 

no artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação monitória para condenar o requerido ao pagamento de R$ 

40.939,69 (quarenta mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e 

nove centavos), acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um 

por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da data 

do vencimento das duplicatas.Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC/2015. Com o trânsito em julgado da presente demanda, fica 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se na 

forma executiva (art. 702, §8º, do CPC).Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 795184 Nr: 1512-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA MARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANASTACIO PAPA DE CAMARGO FILHO, 

MARIA AUXILIADORA PEREIRA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Fábio de Camargo - 

OAB:20297/O, JANAINA HELIODORO ALVES - OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, “a”, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado pela autora, e declaro o domínio de Fátima Maria de Camargo 

sobre o imóvel usucapido devidamente caracterizado na inicial, servindo a 

presente sentença de título para a transcrição no Cartório de Registro de 

Imóveis desta comarca.Expeça-se o competente mandado de inscrição ao 

6º Serviço Notarial e Registral da 3ª Circunscrição Imobiliária desta 

Comarca de Cuiabá - MT. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1093222 Nr: 7583-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARQUES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA JOSE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA- CURADOR- - OAB:11.665/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de 

DECLARAR consignado o pagamento da autora referente ao cheque de nº 

UA-000180 em favor da ré, e DECLARAR quitação geral, ampla e irrestrita 

da dívida com a ré, valendo a presente decisão como declaração de 

pagamento, quitação e recibo.Torno definitiva a liminar concedida às fls. 

19/v.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios do patrono do autor, os quais fixo em R$ 200,00 

(duzentos reais), atento ao art. 85, § 8º, do CPC.Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1081990 Nr: 2511-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SANTANA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:OAB/MT 

9.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, JULGO PROCEDENTE, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, os pedidos contidos na inicial para CONDENAR o 

réu ao pagamento das taxas condominiais compreendidas no período de 

30/06/2012 a 05/10/2016, bem como aquelas vencidas até a data desta 

sentença, devidamente atualizadas utilizando o parâmetro empregado pelo 

Código Civil em seu art. 1.336, corrigidas pelo índice INPC.Cumpre salientar 

que não há nos autos qualquer motivo, invocado pelas partes, que se 

preste a modificar o convencimento do Juízo, alterando esta 

decisão.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1153969 Nr: 33501-77.2016.811.0041

 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: AMARO PAES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GIMENEZ DA SILVA, PAULO 

EDUARDO PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526, ADEMAR ALVES VILARINDO - OAB:OAB/MT 17.526

 Designo audiência de instrução para o dia 26 de março de 2019 às 14 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 890741 Nr: 23736-53.2014.811.0041

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

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEBINA ALVES DA GUIA, PAULO ANDRE FELICIANO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BORTOLETI, MARIA JACILANE 

FERREIRA GUABIRABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE SOUSA 

REBOUÇAS - OAB:15.088

 Ante o exposto:a)DEFIRO a produção das provas documental e 

testemunhal e depoimento pessoal das partes, sob pena de 

confissão;b)Determino a distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme 

alhures mencionado;c)Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para 

homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito 

da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos processuais;d)Designo 

audiência de instrução para o dia 21 de novembro de 2018, às 14h00, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 20 (vinte) dias;e)Cabe 

ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo 

somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 

455, do CPC/2015;Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 719030 Nr: 14747-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO MARTINS NICOLAU, OLGA APARECIDA 

SAMPAIO NICOLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NICODEMOS GASPAROTTO, ELIZETE 

HERMÍNIA GASPAROTO, LUIZ MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

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

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

RESENDE - OAB:3653, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:7222B

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Luiz Maschio, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar as 

alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1046754 Nr: 44771-35.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727, RAQUEL CALMON FREITAS - OAB:12.368-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca da petição de 

fls. 80/143 e documentos de fls. 144/238, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1141392 Nr: 28015-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANANIAS PINHEIRO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA, SÃO FRANCISCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN DE AZEVEDO MAIA - 

OAB:23.947/GO, EDUARDO URANY DE CASTRO - OAB:16539/GO, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, RODRIGO MARÇAL 

VIEIRA E SILVA - OAB:31.444/GO

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1016046 Nr: 30161-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDA MARIA LEITE DE CARVALHO RIBEIRO

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

TRABALHO MÉDICO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133, 

ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - OAB:7.322-A, Bruno Correa 

Sobrinho - OAB:22.029, FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 16.025, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, 

GABRIELA FERNANDES CAMPOS - OAB:17161/O, HELLEN KAROLINE 

DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, LAÍS CAROLINE 

OLIVEIRA PINTO - OAB:23370/O, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7.715, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430, 

PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS - OAB:21.585, THAYELLE 

CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - OAB:17623/O, THIAGO D'ABINER 

FERNANDES - OAB:12.049 MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 318/336, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007833-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

LAYZE PACHECO SAMPAIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (RÉU)

ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 

DO SISTEMA PETROBRAS (RÉU)

UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BIOENERGIA-ASSOBIO (RÉU)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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LAYZE PACHECO SAMPAIO RÉU: UNIMED ANGRA DOS REIS 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE 

BIOENERGIA-ASSOBIO, ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS DA 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DO SISTEMA PETROBRAS A parte 

requerente peticionou junto ao ID n. 15603344, informando que a parte 

requerida descumpriu a liminar, cancelando o plano de saúde. Requestou 

pela majoração da multa e condenação da demandada em litigância de 

má-fé. Pois bem. Note-se que a requerente está fazendo tratamento 

contra o câncer, sendo que o não restabelecimento do plano de saúde 

poderá acarretar prejuízos irreparáveis. Logo, ante a documentação 

apresentada e a urgência que o caso requer, já que se trata de tratamento 

que não pode ser interrompido, necessário se faz a adoção de 

providência no sentido de solucionar o impasse apresentado. É sabido que 

no decorrer do processo é imposto o dever de cooperação processual, 

sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. Sendo 

assim, intime-se a parte requerida para que restabeleça o plano de saúde 

da autora, no prazo de 24h, sob pena de incorrer em ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC). Outrossim, majoro a multa diária 

para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), advertindo que em caso de 

descumprimento da ordem judicial procederei ao bloqueio online em suas 

contas para fins de custeio do tratamento da autora. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032946-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032946-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FORTES REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA que promove ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA FORTES em face de 

AGEMED PLANOS DE SAÚDE. Consta da petição inicial que o requerente é 

integrante do plano de saúde da requerida (plano n. 1605581, P. MTC 
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ONLINE PART. 20% STC C.A – coletivo por adesão). Afirma que está 

acometida de dor abdominal, com distensão e sensação de 

empachamento, evoluindo com piora do quadro de dor abdominal, sem 

evacuar e apresentando vômito de conteúdo alimentar. Aduz que 

necessita de internação de urgência para antibioticoterapia endovenosa e 

avaliação para possível tratamento cirúrgico. Contudo, o procedimento não 

foi autorizado pela requerida sob a justificativa de que a autora está 

cumprindo o período de carência. Pretende a antecipação de tutela para o 

fim de obter a realização imediata dos procedimentos indicados. DECIDO. 

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. No caso, porém, tratando-se de antecipação de tutela 

específica, prevista no artigo 497 do CPC e 84,§ 3º, do Código de Defesa 

do Consumidor, limita-se, para sua concessão, a análise da relevância do 

fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento 

final, vejamos: “Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de 

fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela 

específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. (...) Art. 84. Na ação que tenha 

por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 3º, 

Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio 

de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela 

liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar 

poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão 

fundamentada. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.952, de 

13.12.1994)”. Como se vê, dispõem os artigos 497 do Código de Processo 

Civil e 84, do Código de Defesa do Consumidor, que na ação que tenha por 

objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação, inclusive liminarmente, ou 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento. Sobre a cobertura de atendimento dos planos de 

saúde, o artigo 35-C, da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e 

seguros privados de assistência à saúde, aduz: “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; e II - de 

urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 

complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará 

publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados 

os termos de adaptação previstos no art. 35.” Na espécie o relevante 

fundamento da demanda vem demonstrado pelas informações que 

constam no laudo médico acostado e comprovante de recusa da 

cobertura (Id. 15681932). O justificado receio de ineficácia do provimento 

final decorre do risco de manutenção do estado atual, com a negativa de 

cobertura de procedimento necessário à manutenção da saúde da 

paciente. In casu, restou incontroverso a relação contratual entre 

reclamante e reclamada, bem como a urgência que o caso requer, haja 

vista o requerente estar acometido com quadro de abdome agudo, 

necessitando urgentemente ser internada. Ante o exposto, CONCEDO a 

tutela de urgência específica liminarmente para o fim de determinar que a 

requerida autorize, IMEDIATAMENTE, a internação da autora, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco reais), sem prejuízos de outras 

providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão 

judicial. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/11/2018, às 16h – Conciliação: Sala 06, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado dos autores ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Em face da urgência sirva-se a presente de mandado. Distribua-se 

ao Oficial Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 02 de outubro 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029595-91.2018.8.11.0041

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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029595-91.2018.8.11.0041 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, 1 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029602-83.2018.8.11.0041

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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029602-83.2018.8.11.0041 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, 1 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do 

art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 
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proceder a intimação da parte autora para efetuar o pagamento de 

diligência, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento 

d e v e r á  s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 2 de 

outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014987-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL (ADVOGADO(A))

HANDELL CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA S/S (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARDIN & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALESSANDRA CRUZATO FARDIN (EXECUTADO)

J. C. F. (EXECUTADO)

NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(EXECUTADO)

E. C. F. (EXECUTADO)

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (EXECUTADO)

FARDIN & FARDIN LTDA (EXECUTADO)

DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014987-25.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o pagamento da 

complementação da Diligência do Oficial de Justiça mencionada no Id. 

1180354. Em igual prazo, manifeste-se em prosseguimento do feito, 

requerendo o que entende por direito. Cuiabá, 2 de outubro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005293-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINE LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005293-32.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Em 

atenção ao Oficio 77/2018 CCMC encaminhe-se esse processo ao 

CEJUSC, eis que inserido no “Mutirão MRV” que acontecerá no dia 10 de 

outubro de 2018 às 11:00 horas. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de setembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008631-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Luciano André Frizão (ADVOGADO(A))

LUCIENE CRISTINA DOROCH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS CARRARO LTDA (RÉU)

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ARANTES COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - ME (RÉU)

VINICIUS MANOEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008631-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A autora 

requer a prioridade na tramitação do feito ao argumento que é portadora 

de doença grave (Id 15483220). Em que pese a relevância da moléstia que 

acomete a autora, esta não está inserida no rol das enfermidades que 

admitem a prioridade na tramitação dos autos, conforme se vê do rol 

descrito no art. 1.048 do CPC: "Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, 

em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure 

como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida 

qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de 

dezembro de 1988; II - regulados pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente)." No mesmo sentido regula a 

CNGC/TJMT: "Art. 538. Terão prioridade na tramitação em primeira 

instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: I - 

pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos); II - pessoa 

portadora de deficiência física, visual ou mental; III - pessoa portadora de 

moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de acidente de trabalho ou 

de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; IV - pessoa portadora de 

tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nofropatia grave, 

hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 

adquirida, fibrose cística (mucoviscidose) ou outra doença grave, com 

base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença 

tenha sido contraída após o início do processo." Deste modo, indefiro o 

pedido de prioridade na tramitação do feito. Intimem-se. Após, retornem-me 

os autos conclusos na ordem cronológica para prolação de decisão. 

Cuiabá, 2 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029650-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029650-42.2018.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, afim de apresentar 

cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá-MT 2 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024779-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA (ADVOGADO(A))

ALINOR SILVA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HTTP://MARCALNELES.BLOGSPOT.COM.BR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024779-66.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido da justiça gratuita ao autor. O autor ajuizou ação de obrigação de 

fazer em face de HTTP://MARCALNELES.BLOGSPOT.COM.BR, sem, 

contudo, apresentar sua qualificação, informar se se trata de pessoa 

jurídica com direitos e deveres, ou seja, inexiste informação quanto a sua 

capacidade de ser parte. Diante disso, intime-se o autor para emendar a 

petição inicial, no prazo de quinze dias, para retificar e/ou apresentar a 

devida qualificação do polo passivo da demanda. Após, conclusos. 

Cuiabá, 2 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027595-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PRETTO (AUTOR(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVMAKER APLICATIVO MOVEL LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n° 1027595-21.2018.8.11.0041 DESPACHO O autor 

reitera o pedido de tutela provisória de urgência e informa a interposição 

de recurso de agravo de instrumento. Pelas razões já explanadas em 

decisão anterior, mantenho o indeferimento do pedido de tutela provisória 

de urgência. Registro a inexistência, até esta data, de requisição de 

informações pelo TJMT. Cumpram-se os atos necessários à realização da 

audiência de conciliação designada, com urgência. Cuiabá, 2 de outubro 

de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028571-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

APARECIDO CARBO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERCINO DE SANTANA FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VALDEVINO BATISTA DE SIQUEIRA (TESTEMUNHA)

CLAUDIO AREDES TAVARES (TESTEMUNHA)

ANTONIO MARCO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

EDSON TIBALDI DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

ANTONIO CARLOS VIEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028571-28.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Compulsando os autos, verifica-se a ausência dos documentos 

necessários para inquirição da testemunha, sendo estes, a contestação e 

a procuração. Diante do exposto, intime-se o autor para apresenta-los no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada 

sendo requerido, certifique-se e devolva ao Juízo de origem, nos termos 

do art. 393 da CNGC/TJMT. Apresentado os documentos nos termos 

acima, faça-se concluso para designação de audiência. Cuiabá, 02 de 

outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1120335 Nr: 18923-12.2016.811.0041

 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: JHONATAN THEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILERME FERREIRA DE BRITO - 

OAB:9.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Nos termos do despacho de fls. 288/289, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem quanto à proposta de honorários apresentada pela perita em 

fls. 325.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 370738 Nr: 7232-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA, JOSÉ 

HAROLDO RIBEIRO FILHO, CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITALO RICARDO PANATO 

PASSOS - OAB:15.766, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 992 da CNGC, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça de fls. 99/100, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 831333 Nr: 37011-06.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:OAB/SP 166349

 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 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 899700 Nr: 29596-35.2014.811.0041

 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: FABIANA MENEGAZZO DE BARROS ME, FABIANA 

MENEGAZZO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRETO & GUIMARÃES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT COSTA - OAB:11.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA 

- OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:OAB/MT 3065, LETÍCIA 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 18291

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente os pedidos desta ação de rescisão 

contratual cumulada com pedido indenizatório proposta por Fabiana 

Menegazzo de Barros - ME em face da empresa Barreto & Guimarães 

LTDA, APENAS para declarar RESCINDIDO o contrato entabulado entre as 

partes e acostados à p. 27/37.Custas pela autora, bem como ao 

pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo a 

mesma beneficiária da Justiça Gratuita (p.72), a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o 

art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 01 de outubro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 893042 Nr: 25231-35.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA MENEGAZZO DE BARROS ME, FABIANA 

MENEGAZZO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRETO & GUIMARÃES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA 

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

OAB:9634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETTI - 

OAB:3065/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido desta ação cautelar de sustação de protesto 

com pedido liminar proposta por Fabiana Menegazzo de Barros - ME 

contra a Barreto & Guimarães - LTDA.Custas processuais pela autora, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 

82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de quinze dias sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 01 de outubro 

de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1144498 Nr: 29400-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ NERY RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO TICIANEL, VERONICA SALVADOR 

TICIANEL

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

OAB:14230/MT

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

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:5.325/MT, TATIANE ALMEIDA 

CAMACHO - OAB:OAB/MT 17237

 Nos termos da legislação vigente e do art.482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte ré para 

efetuar o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1170868 Nr: 40565-41.2016.811.0041

 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: AUGUSTO OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.636/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 709377 Nr: 2257-09.2011.811.0041

 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: MARCO ANTONIO NOBREGA ESTRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI CAIXA DE PECULIOS, PENSOES E 

MONTEPIOS BENEFICIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B-MT

 Com estas considerações e nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito esta ação de obrigação 

de fazer com pedido de tutela especifica proposta por MARCO ANTÔNIO 

NOBREGA ESTRAL, representado por sua curadora Maria Elena 

Rodrigues Estral em face de CAPEMI – CAIXA DE PECÚLIOS, PENSÕES E 

MONTEPIOS – BENEFICIENTE, para condena-la ao pagamento da 

indenização a título de invalidez total permanente por acidente, no valor de 

R$ 68.306,08 (sessenta e oito mil trezentos e seis reais e dezesseis 

centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir da data da 

contratação do seguro e juros de 1% ao mês, da data da citação.Condeno 

a ré nas despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

que fixo em 15% sobre o valor da condenação.Transitado em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 1º de 

outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915351 Nr: 40458-65.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO EDIF.COMERCIAL 13 DE JUNHO CENTRO 

EXECUTIVO

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS THIAGO MARQUES 

DUARTE - OAB:18202/O, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Fernanda Alves Cardoso 

- OAB/MT 9.494 - OAB:, Dr.ª Gisela Alves Cardoso - OAB/MT 7.725 - 

OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos para CONFIRMAR a liminar 

deferida à p. 83/84, e declarar inexigíveis os valores cobrados a maior nas 

faturas referentes aos meses de novembro/2013 a julho/2014, devendo 

referidas faturas serem readequadas de acordo com o consumo 

registrado no hidrômetro do imóvel. DETERMINO a devolução na forma 

simples referente à diferença cobrada nas faturas de novembro/2013 a 

fevereiro/2014, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmulas 54 e 362-STJ)Custas e despesas processuais pela ré, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do NCPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 940077 Nr: 54609-36.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA DE JESUS ASSIS E SILVA

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

 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-B/MT

 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 petição de fls. 165/170 , referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 350697 Nr: 21114-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SECUNDINO H. NETO - 

OAB:8883 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A

 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 petição de fls.876/883 , referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 78176 Nr: 10750-92.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO MATRE MATERNIDADE LTDA., EDSON 

BACARJI, VANDERLEI BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EWERSON DUARTE DA COSTA 

- OAB:4842/MT

 Nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, 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.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 345225 Nr: 15259-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVANIS ANIMAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLÉIA STROBEL - OAB:5.256 

/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, 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.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 458687 Nr: 28511-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOPOLDINA DE OLIVEIRA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, 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.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 742247 Nr: 39127-53.2011.811.0041

 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: BERKLEY INTERNATIONAL BRASIL SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BIAVA, JOSÉ MARCOS FERREIRA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:173477/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/MT

 Nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, 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.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 850258 Nr: 53335-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, 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.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 710376 Nr: 3330-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIMIX CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGESETA ENGENHARIA COMERCIO 

CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:18435/PR, ANDREA PAULA DA ROCHA ESCORSIN - OAB:41945/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 883369 Nr: 18809-44.2014.811.0041

 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 LOPES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do despacho de fls. 219/220, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem quanto à proposta de honorários apresentada pelo perito em 

fls. 240.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1332130 Nr: 16054-08.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS LTDA

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

OAB:OABMT 15714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única 16054-08.2018.811.0041 – código 1332130

DESPACHO

 Intime-se o autor para promover a emenda à inicial, instruindo o seu 

pedido com as cópias dos documentos indispensáveis à propositura da 

ação uma vez que, embora tenha por objetivo a revisão da sentença 

proferida nos autos de n. 1227-70.2010.811.0041, somente apresentou 

cópia dos documentos pessoais, declaração de hipossuficiência e imposto 

de renda e procuração.

Após, apense aos autos acima mencionados (código 410609).

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 817193 Nr: 23632-95.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REHDC, BRUNA THALITA DA SILVA BRITO, RÔMULO 

HERANI DO CARMO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Certifico que a médica perita designou a perícia para o dia 07/11/2018, às 

08:00 horas, a realizar-se na Clínica da Mulher, endereço: Rua G. n. 10, 

Bairro Miguel Sutil, nas mediações da TV Gazeta, Cuiabá-MT, telefone: 

(65)3052-3072 / (65)992813137.

 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, onde deverão comparecer os 

assistentes técnicos indicados pelas partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 907842 Nr: 35467-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETE NALIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, GILSON 

MÁRCIO DA COSTA

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

ALMEIDA - OAB:14.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

Bruno Correa Sobrinho - OAB:22.029, FABIA DE PAULA E CARMO 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 16.025, FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - 

OAB:17251, HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - 

OAB:16.787-0/MT, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, LAÍS 

CAROLINE OLIVEIRA PINTO - OAB:23370/O, LEONARDO LEINER LEAL 

ROSA - OAB:7.715, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270, PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS - 

OAB:21.585, THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - 

OAB:17623/O, THIAGO D´ABINER FERNANDES - OAB:12.049

 Certifico que a médica perita designou a perícia para o dia 10/12/2018, às 

08:00 horas, a realizar-se na Clínica da Mulher, endereço: Rua G. n. 10, 

Bairro Miguel Sutil, nas mediações da TV Gazeta, Cuiabá-MT, telefone: 

(65)3052-3072 / (65)992813137.

 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, onde deverão comparecer os 

assistentes técnicos indicados pelas partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 907842 Nr: 35467-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETE NALIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, GILSON 

MÁRCIO DA COSTA

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

ALMEIDA - OAB:14.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

Bruno Correa Sobrinho - OAB:22.029, FABIA DE PAULA E CARMO 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 16.025, FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - 

OAB:17251, HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - 

OAB:16.787-0/MT, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, LAÍS 

CAROLINE OLIVEIRA PINTO - OAB:23370/O, LEONARDO LEINER LEAL 

ROSA - OAB:7.715, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270, PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS - 

OAB:21.585, THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - 

OAB:17623/O, THIAGO D´ABINER FERNANDES - OAB:12.049

 Certifico que torno sem efeito a certidão de fl. 235, vez que fora lançada 

equivocadamente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 920739 Nr: 43894-32.2014.811.0041

 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: ALAIDE PAULINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) WESLLEY 

RODRIGUES NEMES SILVA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 835116 Nr: 40322-05.2013.811.0041

 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: PAULO CESAR DA COSTA LIMA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) THIAGO 

HENRIQUE DE SOUZA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894440 Nr: 26181-44.2014.811.0041

 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: MARINETE DE MORAES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) EMILIA 

APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA, solicitando a devolução dos autos 

que se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 1055256 Nr: 48886-02.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) EMILIA 

APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA, solicitando a devolução dos autos 

que se encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 722578 Nr: 18121-87.2011.811.0041

 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: DEISE KELEN KUNTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE ENDOSCOPIA DE CUIABÁ LTDA, 

JOSÉ CARLOS COMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15901, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) ROBINSON 

HENRIQUE PEREGO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1040884 Nr: 42020-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMOLO GALVÃO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIO MARTINS DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA APARECIDA FRANTZ - 

OAB:7.929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO RODRIGUES 

VILELA - OAB:22537/O, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RUBIA 

APARECIDA FRANTZ, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 344532 Nr: 14717-33.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIS DOS ANJOS GONÇALVES PEREIRA SANTOS, 

SADI OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROSA DE LIMA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CÉSAR DA 

SILVA - OAB:14688

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) BARBARA 

FERREIRA ARAUJO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 960388 Nr: 5000-50.2015.811.0041

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

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEALDO FLORESTA DE OLIVEIRA, ADAZELI PEREIRA 

FLORES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIS DOS ANJOS GONÇALVES PEREIRA 

SANTOS, SADI OLIVEIRA DOS SANTOS, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA, 

ESPOLIO DE ROSA DE LIMA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5.073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CESAR DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 14.688, ELIANETH GLAUCIA DE O. NAZARIO 

SILVA - OAB:DEFENSORA

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) BARBARA 

FERREIRA ARAUJO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 727541 Nr: 23423-97.2011.811.0041

 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: ALTAMIRO BELO GALINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILDES DE OLIVEIRA, CÉLIO DE OLIVEIRA

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

OAB:5484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA ELIANE CALDEIRA 

BASTOS - OAB:5003/MT, REALINDO DA ROCHA BASTOS - OAB:5713 - 

OAB-MT, THALES AUGUSTO CALDEIRA DA BASTOS - OAB:8.586/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) LEONARDO 

BOAVENTURA ZICA, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 
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providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1045201 Nr: 43998-87.2015.811.0041

 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: BARBARA MATOS FIGUEIREDO DA COSTA, BARBARA 

MATOS FIGUEIREDO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E G P DE BARROS GONÇALVES PREZA - ME, 

EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES PREZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA PETRELLI CORREA 

ALMEIDA - OAB:18.050, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) FABIULA 

LITIELY DA ROSA MORENO, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1079971 Nr: 1494-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRENE LUZIA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S.A, LM ORGANIZAÇÃO 

HOTELARIA LTDA, SC SOLUÇÃO EM EVENTOS EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI CORRÊA MORAES - 

OAB:17.965, SABRINA LUZIA FIUZA METELO - OAB:18.544

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

OAB:3.213/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHAMANN - OAB:16962, 

KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7.263/MT, VALERIA BEZERRA RIBEIRO 

NIGRO. - OAB:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JOZY ELLEN 

NOGUEIRA SOUZA JOAQUIM, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1033384 Nr: 38304-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MARQUES FERREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - 

OAB:21848/O, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, Lucas 

Pinheiro Ciriaco - OAB:21182/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 758304 Nr: 10538-17.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSM, MDSM, IVANEIDE BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PEREIRA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

UNIC - OAB:3.574/MT, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3.830

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 825950 Nr: 31913-40.2013.811.0041

 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: CRADA, JBMV, CBADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDMBEEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) FABIANO 

RABANEDA DOS SANTOS, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 354909 Nr: 25272-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL FERREIRA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUROCOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 

EPP, VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS - 

OAB:9.658-B/MT, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMÍGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86.844/OAB-MG, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:15.074/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) FERNANDA 

CARVALHO BAUNGART, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 38042 Nr: 12208-47.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DA CUNHA MACEDO, HILDA 

RODRIGUES DA SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 38024 Nr: 13357-10.2001.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DA CUNHA MACEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, TATIANE CRISTINA GUEDES DOS SANTOS - 

OAB:13004-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) BRUNO FELIPE 

MONTEIRO COELHO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 942187 Nr: 55873-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEULADYR LOURDES FERREIRA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 211/234 é 

tempestivo. Sendo assim, nos termos da legislação e do Art. 482, VI da 

CNGC impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora para apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 829881 Nr: 35632-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONSTANCIA SILVA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.622, 

LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - OAB:21.558/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663, FERNANDA 

ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB: 7.725 OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642

 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 petição de fls. 372/374 , referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 922841 Nr: 45142-33.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOZA MOURA FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNERARIA DOM BOSCO LTDA, SOMATEM - 

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18.213/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276-B/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré 

FUNERÁRIA DOM BOSCO LTDA às fls. 172/175 são tempestivos. Em 

assim sendo, Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora e à 

parte ré SOMATEM - SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE 

EMPREENDIMENTOS LTDA para apresentarem suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 760429 Nr: 12789-08.2012.811.0041

 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: SEBASTIANA DE LURDES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA DO BRASIL 

LTDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE MORAES - OAB:14.843, MARIA DONIZETE RODRIGUES 

DE SOUZA - OAB:8655/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012605-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON LUIZ JUNGES (AUTOR(A))

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS (ADVOGADO(A))

CIRENE BISPO JUNGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERREIRA DA MOTTA (RÉU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012605-25.2018.8.11.0041. Gilson Luiz 

Junges e Cirene Bispo Junges ajuizou esta ação de rescisão de contrato 
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de promessa de compra e venda c/c indenização por danos morais contra 

Valdir Ferreira de Motta, Central de Imóveis Cuiabá Ltda. e Golden Gestão 

de Negócios Imobiliários Ltda., todos qualificados. Os autores pretendem, 

por esta via, a concessão de liminar para determinar a rescisão do 

contrato firmado entre as partes, determinando que os réus se abstenham 

de efetuar cobranças e/ou inclusão de seus nomes nos órgão de 

proteção ao crédito em virtude de débitos decorrentes da avença. 

Requerem, ainda, devolução do valor equivalente a 85% das parcelas 

pagas. Declínio de competência do Juízo da Décima Vara Cível (ID 

13859632). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que o Juízo da 

Décima Vara Cível declinou a competência em razão da existência de 

cláusula de eleição do foro arbitral. Sobre o assunto, aduzem os autores 

que o contrato é de adesão, não tendo os mesmos concordado ou pedido 

com a instituição da cláusula. In casu, observa-se que as partes se 

enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, cabendo a aplicação 

das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Assim, tendo 

os autores (consumidores) submetido a apreciação do conflito ao Poder 

Judiciário, possível o processamento e julgamento do feito. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Rescisão Contratual c/c Indenização por 

Danos Morais – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – CONTRATO DE 

ADESÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA 

JUSTIÇA ESTADUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.“1. 

Com a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a conviver, em 

harmonia, três regramentos de diferentes graus de especificidade: (I) a 

regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando pactuada 

pelas partes, com derrogação da jurisdição estatal; (II) a regra específica, 

contida no art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96 e aplicável a contratos de 

adesão genéricos, que restringe a eficácia da cláusula compromissória; e 

(III) a regra ainda mais específica, contida no art. 51, VII, do CDC, incidente 

sobre contratos derivados de relação de consumo, sejam eles de adesão 

ou não, impondo a nulidade de cláusula que determine a utilização 

compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4º, § 

2º, da Lei nº 9.307/96.” (REsp 1169841/RJ).Caracterizada a relação de 

consumo, o contrato de adesão e a opção do consumidor pela Justiça 

Estadual, esta é competente para processar o feito, ainda que exista 

cláusula de convenção de arbitragem.” (AI n. 1006184-79.2017.8.11.0000. 

REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) 

À par destas considerações, nos termos do art. 51, VII, do CDC, recebo a 

petição inicial e passo à sua apreciação. A pretensão almejada pelos 

autores diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência em 

caráter antecedente, eis que buscam uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. 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.” Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Em análise sumária verifica-se a possibilidade da 

concessão de parte dos pedidos formulados em sede de tutela provisória, 

uma vez que os autores não podem ser compelidos a continuarem 

efetuando o pagamento de um contrato que pretendem rescindir. Ademais, 

a negativação do nome das pessoas de forma indevida gera abalo 

financeiro, prejudicando as relações comerciais e imagem, fazendo 

necessária a concessão de liminar para que a parte ré se abstenha de 

incluir o nome dos autores no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. Registra-se que a medida é reversível a qualquer tempo. Posto 

isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida, 

a fim de determinar a SUSPENSÃO da cobrança de débitos decorrente do 

contrato em questão até o deslinde da causa, bem como determino que os 

réus se abstenham de incluir o nome dos autores no banco de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito. Deixo de determinar o aditamento da 

petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a 

inicial está com argumentação e pedidos completamente apresentados. 

Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 03/12/2018 às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. 

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

a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput 

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

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Diante dos 

documentos apresentados, defiro os benefícios da Justiça Gratuita aos 

autores. Intime-se. Cuiabá, 17 de setembro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1028315-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCY MARIA DA CUNHA (AUTOR(A))

ROSA APARECIDA SILVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

NICEIAS DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028315-22.2017.8.11.0041. Extrai-se dos 

autos que, citada, a ré não concordou com a modificação dos pedidos 

formulados na inicial, para incluir pedido de condenação à reforma do 

imóvel objeto da lide. O artigo 329 do CPC é claro em permitir que o autor 

adite ou altere o pedido e a causa de pedir até o saneamento do processo, 

desde que com o consentimento da parte ré. Sobre o assunto é pacífico o 

entendimento da doutrina e jurisprudência. Vejamos: “No tocante aos 

elementos subjetivos da demanda (pedido e causa de pedir), a citação não 

gera a estabilização definitiva da demanda, considerando-se que, pela 

regra prevista no art. 329, II, do Novo CPC, o pedido e a causa de pedir 

poderão ser alterados pelo autor até o saneamento do processo, desde 

que com isso concorde o réu...” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo 

Código de Processo Civil Comentado – 2. ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2017. p. 581) “... Após a citação, a modificação do pedido ou 

da causa de pedir dependerá da concordância do réu, desde que isto 

ocorra até o saneamento do processo.” (Bueno, Cassio Scarpinella. 

Comentários ao Código de Processo Civil – Volume 2 (arts. 318 a 538) – 

São Paulo: Saraiva, 2017. p. 54) “... Após a citação, também é possível a 

alteração do pedido ou da causa de pedir, mas o aditamento necessita da 

anuência do réu (art. 264)...” (Wambier, Luiz Rodrigues. Curso Avançado 

de Processo Civil: Teoria Geral do Processo de Conhecimento – Volume 1 

– 15. ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora, 2015. p. 427) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE 

SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO 0KM COM DEFEITO – CONSERTO DO 

VEÍCULO REALIZADO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA 

DEMONSTRAR SE O CONSERTO SANOU O DEFEITO – ALTERAÇÃO DO 

PEDIDO INICIAL APÓS O OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 264 - RECURSO PROVIDO. 1. Se o cerne 

da controvérsia diz respeito ao defeito apresentado pelo veículo e a 

substituição do automóvel por outro, a realização da perícia é necessária 

para o deslinde do feito. 2. Após a citação é defeso ao autor modificar o 

pedido ou a causa de pedir (CPC, art. 264), principalmente se a diligência 

ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, salvo se houver 

consentimento expresso do réu.” (TJMT. AI 30132/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/07/2014, Publicado no DJE 08/08/2014) “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL –– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

DEPÓSITO DO VALOR INFORMADO PELO CREDOR NA INICIAL – 

PURGAÇÃO DA MORA CARACTERIZADA – OBEDIÊNCIA AO 

ENTENDIMENO DO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1418593/MS - 
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ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL APÓS A CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE 

SEM O CONSENTIMENTO DO RÉU -– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Tendo o devedor efetuado o depósito do valor informado 

pelo credor na inicial, considera-se purgada a mora, eis que a 

integralidade da dívida é entendida com o valor informado e comprovado 

pelo credor na inicial, conforme entendimento do STJ no julgamento do 

Recurso Especial n° 1418593/MS. “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.” (REsp 

1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) Não é possível ao autor aditar, ou 

alterar o pedido e a causa de pedir após a citação, salvo com o 

consentimento do réu, inteligência do art. 329, II do CPC.” (TJMT. Ap 

1004536-38.2017.8.11.0041, DES. SEBSTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO) Posto isto e, em razão de 

expressa vedação legal, indefiro o pedido de alteração, devendo 

prevalecer os pedidos formulados na inicial. Intimem-se as partes para 

conhecimento e especificação de provas. Após, retorne os autos 

conclusos para saneamento e/ou julgamento antecipado. Cuiabá, 02 de 

outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032998-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032998-68.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de busca e apreensão proposta por BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de SIBELE 

FERREIRA DE OLIVEIRA, objetivando a busca e apreensão do veículo 

Toyota/Corolla Altis 2.0 16V, ano de fabricação e modelo 2014/2015, placa 

QBG6306. É o relatório.Decido. O Provimento nº 004/2008 do Conselho da 

Magistratura trata da competência exclusiva das varas bancárias para 

processar e julgar as causas decorrentes de operações realizadas por 

instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. O 

art. 1º, incisos I e II do Provimento nº 004/2008 disciplina: “Art. 1º. Atribuir, 

com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no 

art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Como se infere da inicial e dos dispositivos acima, a matéria 

relativa a financiamento com cláusula de alienação fiduciária está 

subordinada às regras do Banco Central e, portanto, deve ser dirimida por 

uma das varas bancárias. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grasso: “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.”(TJMT, 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). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E 

DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO À 1ª VARA ESPECIALIZADA DE 

DIREITO BANCÁRIO - PROVIMENTO Nº 04/08/CM - COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO PARA JULGAR AS 

CAUSAS QUE VERSEM SOBRE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDODe acordo com o Provimento nº 

04/08/CM, artigo 1º, I, § 1º, compete à Vara Especializada em Direito 

Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras, inclusive, os que se 

referem à alienação fiduciária.”(TJMT, AI 175405/2014, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, 

Publicado no DJE 30/03/2015). Pelo exposto, declino da competência a 

uma das Varas Bancárias desta Comarca para a análise e julgamento 

desta ação de busca e apreensão. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se 

com urgência. Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020870-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE JOSE FERNANDES (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020870-84.2016.8.11.0041 SENTENÇA JOSIANE 

JOSE FERNANDES propôs ação de cobrança de seguro obrigatório - 

Dpvat em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A., ambos devidamente qualificados na exordial. A autora alega 

que em 17 de outubro de 2016 foi vítima de acidente automobilístico, 

sofrendo fraturas no tornozelo esquerdo e trauma em membros 

superiores esquerdos, o que resultou na incapacidade permanente, 

conforme atesta histórico clínico, certidão de ocorrência e boletim de 

atendimento. Requer a procedência da ação para que a ré seja condenada 

ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente ao 

seguro obrigatório por invalidez permanente. A inicial foi instruída com a 

cópia da procuração, documentos pessoais, declaração de 

hipossuficiência, folha de pagamento, histórico clínico, certidão de 

ocorrência, boletim de atendimento. O réu apresentou defesa (Id 

5512624), e requereu, preliminarmente, a retificação da autuação, a fim de 

que seja procedida a alteração para Seguradora Líder Do Consórcio Do 

Seguro Dpvat S/A. Arguiu, ainda, as preliminares de ausência de interesse 

de agir e o princípio da causalidade e sucumbência autoral. No mérito, 

aponta a falta de Boletim de Ocorrência, defende a necessidade de 

produção de prova pericial e afirma ser indevida a indenização, diante da 

inexistência de nexo causal e prova da suposta invalidez. Aduz, caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que este seja graduado de acordo 

com a invalidez determinada na tabela para apuração do quantum. Por fim, 

impugna a correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. 

Audiência de conciliação realizada pela Central de Conciliação, 

oportunidade em que foi realizado o exame pericial (Id 6711601). A autora 

impugnou a contestação, oportunidade em que requereu o julgamento 

antecipado da lide, informando não ter mais provas a produzir. Alegou já 

constar nos autos o laudo pericial judicial quantificando o grau de lesão da 

parte autora (Id 6867490). As partes foram intimadas para especificarem 

que provas pretendem produzir e ambas manifestaram concordância com 

o laudo pericial realizado perante a Central de Conciliação (Id’s 8093301 e 
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8244327). 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 Josiane Jose Fernandes em 

face de Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro Dpvat S/A. Da 

preliminar de ausência de interesse de agir A preliminar de ausência do 

interesse de agir, sob a alegação de que a autora não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece provimento. 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. Sobre o princípio da causalidade e 

sucumbência autoral é questão de mérito e será tratado a seguir. 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. A autora foi vítima de acidente automobilístico em 17 de 

outubro de 2016, conforme histórico clínico (Id 4156028), certidão de 

ocorrência (Id. 4156032) e boletim de atendimento (Id 4156035). 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, 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. O boletim de 

ocorrência não é o único meio de prova, in casu o acidente automobilístico 

e o dano dele decorrente está comprovado por meio de certidão de 

ocorrência (Id. 4156032), que revela que a autora foi socorrida e 

encaminhada à Policlínica do Coxipó. 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 a 

autora possui lesão parcial incompleta incapacitante de 50% e de 

repercussão média (Id 6711601). 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 tornozelo esquerdo da autora computada em 50%, 

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 completa da mobilidade de um tornozelo, o percentual é 

de 25%. 50% de 25% é igual a 12,5%, 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 
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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 12,5% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 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 JOSIANE JOSE 

FERNANDES em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, para condena-la ao pagamento da quantia de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Custas e 

despesas processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de outubro de 2018. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017092-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA BOTELHO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (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: 1017092-72.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NOEMIA BOTELHO 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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000229-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DB COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E APARELHOS INDUSTRIAIS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP (RÉU)

CLARO S/A (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Considerando que a parte requerida Ligia Duarte Souza Pires – 

EPP não foi citada (ID 12107290), resta prejudicada a audiência de 

conciliação realizada em ID 11068329), por consequência, designo nova 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 23 

de novembro de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 04 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se tão somente a 

empresa Requerida Ligia Duarte Souza – EPP no endereço indicado na 

petição de ID 12346928, 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 e as Requeridas Oi S/A e Claro S/A através de seus 

advogados, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012971-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS (ADVOGADO(A))

AGORA SOLUCOES VIRTUAIS E INFORMATICA LTDA (AUTOR(A))

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (RÉU)

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012971-98.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGORA SOLUCOES VIRTUAIS E INFORMATICA LTDA RÉU: VIVO 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031924-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA LENZI (ADVOGADO(A))

AGUINALDA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ORONIZIO DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ZANETTE (REQUERIDO)

ACELITO ZANETTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031924-76.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ORONIZIO DUARTE DE OLIVEIRA, AGUINALDA MARQUES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ACELITO ZANETTE, ROGERIO ZANETTE 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003104-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA (ADVOGADO(A))

ILVANIO MARTINS (ADVOGADO(A))

SANDRA BARBOSA CARDOSO (AUTOR(A))

JONAS JACINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003104-81.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONAS JACINTO, SANDRA BARBOSA CARDOSO RÉU: DAGOBERTO 

PASCHOAL FIGUEIRA PERES 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023921-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DA SILVA MONTEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON NUNES DA SILVA RODRIGUES OAB - 326.086.591-87 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA LUCI SCHULLER (ADVOGADO(A))

FELICISSIMO BOLIVAR DA FONSECA (RÉU)

ROSANGELA FATIMA SILVA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):
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TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023921-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSALINA DA SILVA MONTEIRO RODRIGUES CURADOR: HILTON NUNES 

DA SILVA RODRIGUES RÉU: FELICISSIMO BOLIVAR DA FONSECA, 

ROSANGELA FATIMA SILVA RODRIGUES 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: 1017674-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. E. D. F. (AUTOR(A))

MARISTHELA CANDIDA GARCIA DE CAMPOS FREITAS (AUTOR(A))

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID BRABES (ADVOGADO(A))

INGRESSO RAPIDO PROMOCAO DE EVENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017674-72.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IASMIN GARCIA ESTEVES DE FREITAS, MARISTHELA CANDIDA GARCIA 

DE CAMPOS FREITAS RÉU: INGRESSO RAPIDO PROMOCAO DE EVENTOS 

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 saneamento, com a análise das 

preliminares suscitadas na defesa. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015362-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

SANDRA VALIAS CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015362-26.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRA VALIAS CARVALHO RÉU: 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022463-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARAUJO AGUIAR (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022463-17.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE DE ARAUJO AGUIAR REQUERIDO: OI 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 saneamento ou se for o caso, para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028877-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LUIZ BULHOES (AUTOR(A))

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028877-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOEL LUIZ BULHOES RÉU: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO 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 saneamento ou se for 

o caso, para o julgamento antecipado da lide. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021031-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

VLADIMIR PAULO NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021031-60.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VLADIMIR PAULO NEVES 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 saneamento ou se for o caso, para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020792-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PAMELLA CAROLINA VIEIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA (RÉU)

GIZELA BARRETO SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020792-56.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAMELLA CAROLINA VIEIRA SILVA RÉU: UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO 

RONDON - UNIRONDON LTDA, KROTON EDUCACIONAL 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 saneamento ou se for o caso, para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002597-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO EDSON MESSIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerida, via DJE para 

pagar as custas finais conforme sentença e cálculos da contadoria, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 2 de outubro de 2018, Assinado 

Digitalmente, {usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1037398-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PEREIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para pagar 

as custas finais conforme sentença e cálculos da contadoria, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, 2 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

{usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004497-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM (ADVOGADO(A))

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (RÉU)

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para pagar 

as custas finais conforme sentença e cálculos da contadoria, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, 2 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

{usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015858-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

JOSE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerida, via DJE para 

pagar as custas finais conforme sentença e cálculos da contadoria, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 2 de outubro de 2018, Assinado 

Digitalmente, {usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008979-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA DE SOUZA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 2 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

{usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008979-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA DE SOUZA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerida, via DJE para 

pagar as custas finais conforme sentença e cálculos da contadoria, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 2 de outubro de 2018, Assinado 

Digitalmente, {usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026758-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

TIAGO PAULA PATRICIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerida, via DJE para 

pagar as custas finais conforme sentença e cálculos da contadoria, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 2 de outubro de 2018, Assinado 

Digitalmente, {usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026758-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

TIAGO PAULA PATRICIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 2 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

{usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo Provimento nº 
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52/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022152-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerida, via DJE para 

pagar as custas finais conforme sentença e cálculos da contadoria, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 2 de outubro de 2018, Assinado 

Digitalmente, {usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022152-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 2 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

{usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009145-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO (ADVOGADO(A))

A.C. PARDAL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para pagar 

as custas finais conforme sentença e cálculos da contadoria, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, 2 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

{usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004033-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO DOS EDIFICIOS NICOLINA DE OLIVEIRA E JOAO A 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEY HELENA CINTRA BARBOZA (EXECUTADO)

ORIDES DIAS BARBOZA (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para pagar 

as custas finais conforme sentença e cálculos da contadoria, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, 2 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

{usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022424-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings (ADVOGADO(A))

A. R. R. B. (AUTOR(A))

VANESSA BASSAN VASQUES (ADVOGADO(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITAMARIS DE ARRUDA REGIS OAB - 545.262.641-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para pagar 

as custas finais conforme sentença e cálculos da contadoria, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, 2 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

{usuarioLogadoLocalizacaoAtual.papel}, Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026930-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON MULLER (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Vistos etc. Elson Muller ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em 

síntese, que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia 

relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. Deste modo, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil, A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente a ausência de interesse de agir, 

em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. 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 
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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 ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11481021) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no 1º dedo da mão esquerda, 

no ombro direito e no tornozelo direito, respectivamente, quantificadas 

como de repercussão intensa (75%), média (50%) e leve (25%). Das 

provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 22/04/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), que condiz ao 

montante referente à lesão de intensa repercussão no 1º dedo da mão 

esquerda (10% de 75%), o valor de R$1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) relativo à lesão de média 

repercussão no ombro direito (50% de 25%) e o valor de R$843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) referente 

à lesão no tornozelo direito de repercussão leve (25% de 25%). Desse 

modo, o Autor deverá receber o valor total de R$3.543,75 (três mil 

quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco reais), devendo ser 

acrescido de juros moratórios a partir da citação inicial da ré, conforme 

súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo 

índice INPC/IBGE a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a 

Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de 

R$3.543,75 (três mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 29171 Nr: 7161-77.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MARMORA, LEONIA CAPRIATA 

OKAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Félis Marques da Silva, DORA MARIA 

KOHLHASE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO SORIANO 

MARMORA - OAB:11651/MT, MARCELA LUZIA SORIANO MARMORA - 

OAB:257458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX MARQUES - OAB:713

 Processo da Sexta Vara Civel

Código nº 29171

Vistos,

Recebi o presente feito em razão da suspeição da Magistrada da Sexta 

Vara Cível, declarada as folhas 437.

Nos termos do que dispõe o artigo 145, § I do Código de Processo Civil, 

também me declaro suspeito para processar e julgar a presente ação.

Dessa forma, determino que se identifiquem o presente feito quanto ao 

meu impedimento, a fim de evitar conclusões indevidas - artigo 347 da 

CNGC/MT.

A seguir, encaminhem-se os autos ao substituto legal, conforme dispõe o 

artigo 1º, I, “d” do Provimento n.º 8/2018 – CM/MT.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1209605 Nr: 8285-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELLYTS FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITE & CIA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo da Sexta Vara Civel

Código nº 1209605

Vistos,

Recebi o presente feito em razão da suspeição da Magistrada da Sexta 

Vara Cível, declarada as folhas 12.

Na presente Execução de Sentença as custas processuais deixaram de 

ser recolhidas, conforme relata a certidão lavrada as folhas 10, bem 

como, o pedido encontra-se desacompanhado dos documentos 

necessários, determinados na decisão de folhas 08, e sem as 

informações complementares estipuladas pelo artigo 524do CPC..

Dessa forma, intime-se a parte exequente para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos os documentos 

probatórios e necessários a propositura da presente execução, bem 

como, adequar o pedido com as informações complementares estipuladas 

pelo artigo 524, inciso I e VII, do CPC, e comprovar o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e consequente 

extinção do feito (art. 330 e 290 do CPC).

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 389719 Nr: 25145-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO LESSA E CARDOSO ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCAL CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, FABIANA SONTAG CORRÊA DA COSTA - OAB:10.647, 

ISABEL CRISTINA GAURIM DA SILVA - OAB:6.347 - MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO HELENE 

LESSA - OAB:6.571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MARQUES DAS NEVES 

- OAB:75931, MARTA APARECIDA FARIA - OAB:49433, TARIN 

GIOVANKA DE O. MORAIS - OAB:MG/99.524

 Processo da Sexta Vara Civel

Código nº 389719

Vistos,

Recebi o presente feito em razão da suspeição da Magistrada da Sexta 

Vara Cível, declarada as folhas 138.

Trata-se de Execução de Honorários onde a parte exeqüente vem 

requerer o levantamento do valor depositado as folhas 140/141, deixando, 

contudo, de se pronunciar quanto à extinção do feito.

Dessa forma, para fins de extinção e arquivamento dos autos, intime-se a 

parte exeqüente para no prazo de cinco dias, manifestar-se, sob pena de 

preclusão.

 Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos para analise do pedido de levantamento formulado pelo 

exequente as folhas 144.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 307998 Nr: 16931-31.2007.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA, CAMILA 

ROBERTA TEIXEIRA SOLFARO SOUZA

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

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

SOUZA - OAB:7216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO MIRANDA - 

OAB:9.779 MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 727698 Nr: 23588-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE REGINA CELICE FERREIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIA RÉGIA ÁGUA MINERAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BÔAS - OAB:10.121/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca 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.: 739729 Nr: 36404-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESSIO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 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 do Devedor no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 797301 Nr: 3674-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA CAROLINE TAQUES 

FERREIRA - OAB:9131, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

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

impulsiono os autos para intimação da parte autora para manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias acerca das respostas das serventias quanto 

transcrição do imóvel. Em nada sendo manifestado, o feito será remetido 

ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 339358 Nr: 9952-19.2008.811.0041

 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: LEITE & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMONIL - FABRICA DE IMOVEIS LTDA, J. N. 

MOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A/MT

 Processo da Sexta Vara Civel
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Código nº 339358

Vistos,

Recebi o presente feito em razão da suspeição da Magistrada da Sexta 

Vara Cível, declarada as folhas 170.

Dessa forma, tratando-se de processo instruído em outro Juízo, visando 

ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o julgamento 

antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9ºe 10 do CPC, 

bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos 

pela nova lei adjetiva, hei por bem, intimar as partes para, querendo 

especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

expostas na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art.357, II, CPC).

 A seguir, voltem-me os autos conclusos para decisão saneadora.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842450 Nr: 46517-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->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: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, 

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT

 Processo n. 842450

VISTOS,

Tendo em vista o pedido verbal de carga dos autos formulado pela r. 

causídica da parte Autora (Jessika Christye – OAB/MT 21562-O), 

encaminho à secretaria para as devidas providências, devendo ser 

observado prazo legal para respectiva devolução ao Gabinete.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Intimem-se. Cumpra-se.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784875 Nr: 38705-44.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

METALURGICOS LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Processo n. 784875

VISTOS,

Tendo em vista o pedido verbal de carga dos autos formulado pela r. 

causídica da parte Autora (Jessika Christye – OAB/MT 21562-O), 

encaminho à secretaria para as devidas providências, devendo ser 

observado prazo legal para respectiva devolução ao Gabinete.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Intimem-se. Cumpra-se.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 457526 Nr: 27806-55.2010.811.0041

 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: JOSEFA FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, 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

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará para liberação da quantia depositada em fls. 

225/226, conforme requerido em fls. 228/230, mediante o decurso de 

prazo recursal da presente.

Recebo a petição de fls. 228/230 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1171380 Nr: 40729-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI JUSTI

 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 CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Sidnei Justi promoveu o presente Cumprimento de Sentença em desfavor 

de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 127, conforme requerido à fl. 130.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 939124 Nr: 54135-65.2014.811.0041

 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: HENRY SILVA SAMPAIO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIELIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

FARAH - OAB:17186, PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS - 

OAB:16617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT
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 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada, 

defiro a expedição de alvará judicial para liberação da importância 

depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 155), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1137157 Nr: 26152-23.2016.811.0041

 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: JUCINEY RODRIGUES DE MORAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará para liberação da quantia depositada em fls. 

113/114, conforme requerido em fls. 116/118, mediante o decurso de 

prazo recursal da presente.

Recebo a petição de fls. 116/118 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 906516 Nr: 34592-76.2014.811.0041

 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: ALISSON DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA

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

SEGURO DPVAT S.A

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

- OAB:6.945/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada, 

defiro a expedição de alvará judicial para liberação da importância 

depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 209), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1131692 Nr: 23739-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO SABINO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

Paulino Sabino promoveu o presente Cumprimento de Sentença em 

desfavor de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 102, conforme requerido à fl. 104.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1069352 Nr: 55157-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA SANTANA CAMPOS

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Vistos etc.

Sheila Santana Campos promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Tim Celular S.A., ambos qualificados e representados nos 

autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 56, conforme requerido à fl. 63.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 923150 Nr: 45316-42.2014.811.0041

 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: 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 

MARLIN - OAB:OAB/MT 13.571-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos etc.

Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados promoveu o presente 
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Cumprimento de Sentença em desfavor de Banco do Brasil, ambos 

qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado a 

título de condenação e de honorários de sucumbência às fls. 220/222, 

conforme requerido à fl. 223.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1064110 Nr: 52766-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL FRANCISCO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

Edval Francisco da Silva promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais, ambos qualificados 

e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 109, conforme requerido à fl. 111.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 935070 Nr: 52085-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE SILVA DE ALMEIDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Leidiane Silva de Almeida promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., 

ambas qualificadas e representadas nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 202, conforme requerido à fl. 205.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 370840 Nr: 7334-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPRINGER CARRIER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGHINONI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LOUZADA CARPENA - 

OAB:46582, vinícius maurício almeida

vinícius maurício almeida - OAB:10445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, HITLER PULLIG FILHO - OAB:11529, KARLA F. 

FREITAS CAMPOS - OAB:2218

 Vistos etc.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, conforme requerido, que será realizada via sistema 

Infojud. Diante da natureza sigilosa dos documentos, determino sejam 

arquivados em pasta específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Inexistindo requerimento de penhora, venham os autos conclusos para 

análise dos pedidos subsidiários.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 27519 Nr: 4477-05.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCADORA BENEFICENTE PROVIDÊNCIA 

AZUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN CURVO, EDILZA MARIA DE FREITAS 

CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO CESAR SOARES 

ADDOR - OAB:3943, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, OSMAR 

SCHINEIDER - OAB:2.152-B

 Vistos etc.

Indefiro pedido de expedição de mandado de penhora (item “a” da petição 

de fl. 316), pois, conforme consta na decisão de fl. 307, o extrato do 

sistema Renajud (fl. 308) serve como termo de penhora.

Indefiro também a expedição de mandado para avaliação dos bens 

penhorados, diante da previsão contida no artigo 871, inciso IV, do Código 

de Processo Civil.

Por consequência, determino que a Exequente apresente, no prazo de 15 

(quinze) dias, o preço médio de mercado dos bens penhorados, cujo valor 

será obtido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de 

anúncios de vendas divulgados em meios de comunicação.

Por outro lado, defiro a busca de bens da executada Edilza Maria de 

Freitas Curvo via sistema Renajud (item “b” da petição de fl. 316), cujo 

extrato servirá como termo de penhora, salvo se o veículo estiver gravado 

por alienação fiduciária, em razão da restrição da propriedade.
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Defiro também o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme 

requerido (item “c” da petição de fl. 316), 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.

Da penhora, intime-se a parte Executada.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 740324 Nr: 37030-80.2011.811.0041

 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): RODRIGO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY, 

MARIA FERNANDA DE AMORIM RIBEIRO ACCIOLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989

 Vistos etc.

Restando infrutífero o bloqueio de valores, defiro a busca de bens junto ao 

Sistema RENAJUD, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo 

de penhora, salvo se o veículo estiver gravado por alienação fiduciária, 

em razão da restrição da propriedade.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, que será realizada via sistema Infojud. Diante da 

natureza sigilosa dos documentos, determino sejam arquivados em pasta 

específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens via sistema Renajud, intime-se a parte 

Executada para ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 996571 Nr: 21953-89.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY, MARIA 

FERNANDA DE AMORIM RIBEIRO ACCIOLY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

PROFISSIONAIS DO CREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093-MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

inicial dos presentes Embargos à Execução opostos por Rodrigo Botelho 

da Fonseca Accioly e Maria Fernanda de Amorim Ribeiro Accioly em face 

de Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, para 

determinar o prosseguimento da execução principal em apenso (cód. 

740324), em todos os seus termos.Condeno os Embargantes ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), por inteligência do artigo 85, §2º c/c §8º, do Código de Processo 

Civil, cuja cobrança ficará suspensa por força do artigo 98, §3º, do 

mesmo Código (justiça gratuita).Sem custas, ante a assistência judiciária 

gratuita deferida aos Embargantes.Com o trânsito em julgado, translade 

cópia desta decisão aos autos de execução em apenso e, após, 

arquive-se o presente feito com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 780132 Nr: 33654-52.2012.811.0041

 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: LUIS FERNANDO MESADRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE NUNES FIRMINO, GUILHERME 

ALLESSANDRY DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 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 de instrução e julgamento para o dia 03 

de dezembro de 2018, às 14hr30min.

Em busca da verdade real, concedo às partes tão somente novo prazo de 

15 (quinze) dias para que arrolem suas testemunhas, em razão do 

noticiado pelo requerido Guilherme às fls. 144/145.

Intimem-se as partes da presente, ressaltando que cada parte deverá 

informar as suas testemunhas da solenidade (artigo 455 do Código de 

Processo Civil).

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 914267 Nr: 39679-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDUARDA CARDOSO SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RAMOS 

GONCALVES - OAB:28428, LUIS HENRIQUE ALVES SOBREIRA 

MACHADO - OAB:28.512/DF, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - OAB:28432/DF

 Vistos etc.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, defiro a 

imediata expedição de alvará judicial em favor da Requerente para 

liberação da importância depositada em fl. 401verso, conforme pleiteado 

em fl. 400.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 822498 Nr: 28669-06.2013.811.0041

 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: DIEGO DE ANDRADE ALVES

 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, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Observa-se dos autos que o perito judicial foi devidamente intimado para 

efetuar a devolução de 60% (sessenta por cento) do valor depositado a 

título de honorários periciais (fl. 101), totalizando a importância de R$ 

600,00 (seiscentos reais), todavia quedou-se inerte.

Ademais, em consulta à conta única vinculada ao presente feito, realizada 

via sistema SisconDJ, confirmei que o perito judicial não cumpriu com sua 

obrigação.

Logo, nos termos do artigo 468, §3º, aliado aos artigos 835, inciso I e 854, 

todos do Código de Processo Civil, defiro o pedido de penhora de valores 

via sistema Bacenjud, mas tão somente no valor equivalente à R$ 600,00 

(seiscentos reais), conforme decisão de fls. 129/130 que não foi alvo de 

recurso.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes.

Da penhora, intime-se o perito judicial para ciência.
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Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Postergo a apreciação do pedido de penhora de veículos junto ao sistema 

Renajud.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 28760 Nr: 11188-21.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ARRUDA DOS SANTOS, LOURDES 

LOELI DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL DREYER - 

OAB:8413/MT, ROSEMEIRY MARTINS ALBERNAZ - OAB:3795/MT, 

VALDEVINO FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido em 

fl. 351, 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.

Independente disso, determino que o patrono da parte Executada informe 

o endereço atualizado desta, no prazo de 15 (quinze) dias, por se tratar 

de obrigação da parte, nos termos do artigo 77, inciso V, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 28763 Nr: 11189-06.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE R. TEIXEIRA SANTOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte Executada não possui advogado constituído 

nos autos, intime-a pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

tomar ciência da avaliação de fl. 101/verso e se manifestar quanto ao 

pedido de adjudicação do bem avaliado.

Expeça-se o mandado para intimação.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 783074 Nr: 36761-07.2012.811.0041

 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: DANIELA SILVA CARDOSO DORNELLES, JUAREZ 

DORNELLES DE OLIVEIRA, MÁRCIA REGINA DO NASCIMENTO 

SAMBUGARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA REGINA DO NASCIMENTO 

SAMBUGARI, DANIELA SILVA CARDOSO DORNELLES, JUAREZ 

DORNELLES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT, ROBERTO AJALA LINS - OAB:3385/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT, ROBERTO AJALA LINS - OAB:3385/MS

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Daniela Silva Cardoso e Juarez Dornelles de Oliveira em face 

de Márcia Regina do Nascimento Sambugari para: 01) Condenar a 

Requerida ao pagamento da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

para a Requerente Daniela Silva Cardoso Dornelles, e R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) ao Requerente Juarez Dornelles de Oliveira à título de reparação por 

danos morais sofridos, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

e correção monetária, pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), por consequência JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

Reconvenção ajuizada por Márcia Regina do Nascimento 

SambugariCondeno a Requerida/Reconvinte ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

cuja cobrança ficará suspensa, por força do que dispõe o artigo 98, §3º, 

do mesmo Código. Sem custas para a Requerida, ante a assistência 

judiciária gratuita.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

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

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1082667 Nr: 2789-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSINEY R. DE ARRUDA ME, JUSSINEY 

ROGÉRIO DE ARRUDA, ISONETE BURNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - 

OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA P BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT 5009

 Vistos etc.

Considerando que a decisão de fls. 87/88 não foi alvo de recurso e não 

houve o pagamento da obrigação, defiro o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, conforme requerido, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, 

ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 378343 Nr: 14436-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE CUNHA VIANA 

DANTAS - OAB:8.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro a busca de endereço do Executado junto ao sistema Renajud, pois 

o referido sistema não possui tal ferramenta.

Por outro lado, defiro a busca de endereço do Executado via sistema 

Bacenjud e Infojud, conforme requerido em fl. 82/verso.

Das informações, manifeste o Exequente no prazo de 05 (cinco) dias.

Havendo requerimento, defiro desde já a expedição de mandado para 

intimação do Executado.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 798161 Nr: 4550-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMEIDA SILVA & CAVALEIRO COSTA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO ME

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 68 de 524



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO NAVES DA SILVA - 

OAB:MT/13.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 Vistos etc.

Defiro a retificação do polo passivo, conforme pretendido (item “i” dos 

pedidos da petição de fls. 88/90).

Defiro também o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme 

requerido (item “ii” dos pedidos da petição supracitada), 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 das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 406744 Nr: 37804-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVRARIA E PAPELARIA SEREIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430-MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 791439 Nr: 45514-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANQUE CANTONALE DE GENEVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ANTONIO LANZARINI, JOSÉ MIGUEL 

LANZARINI, ROSA DE MOURA LANZARINI, CELSO LANZARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA GOMES SLAV - 

OAB:209504/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, SANDRO LANZARINI - OAB:11553/MT

 Vistos etc.

Banque Cantonale de Geneve, ora Exequente, interpôs Recurso de 

Agravo de Instrumento nº. 1010820-54.2018 insurgindo-se contra a 

decisão de fl. 261/verso.

 Em sede de retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a 

mudança da decisão concedida, de modo que a mantenho por seus 

próprios fundamentos.

Por tal motivo, oficie-se a 3ª Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça prestando as informações solicitadas pelo Excelentíssimo Relator.

No mais, cumpra-se conforme a decisum recorrida.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 848664 Nr: 51986-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARIDES BENTA SILVA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA, ALCIDES MARINHO MAIA NETO

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYTON SOARES N. 

MENESCAL - OAB:DF/ 26.297, ELVIS DEL BARCO CAMARGO - 

OAB:15192/MT, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:, MARCO ANTONIO 

JOBIM - OAB:6412, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

ODUVALDO LOPES FERREIRA - OAB:14196, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço do requerido Alcides Marinho Maia Neto junto 

à Receita Federal, que será realizado via sistema Infojud, cujo extrato 

segue anexo a presente.

Das informações, manifeste a parte Requerente, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Por outro lado, indefiro a busca de endereço junto ao Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE), pois a Resolução n. 21.538/2003 do Tribunal Superior 

Eleitoral autoriza apenas às autoridades judiciárias criminais o acesso as 

informações constantes do cadastro eleitoral.

Determino que a Secretaria cumpra integralmente a decisão de fls. 

405/406, em especial quanto à citação da requerida RC Comércio de 

Combustíveis LTDA.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer, pois o feito está inserido na 

meta 2 do CNJ e, portanto, possui prioridade na tramitação. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 836029 Nr: 41088-58.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLBS, BENEDITA LUIZA BRANDÃO, BENEDITA LUIZA 

BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA, ALCIDES MARINHO MAIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA FERNANDES CAMPOS 

- OAB:, GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA - OAB:18860, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JULIANA GOMES TAKAIAMA - OAB:14.119/MT, MARIA 

CECILIA FEDERECI DE ALMEIDA BARROS - OAB:OAB/MT 15710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYTON SOARES N. 

MENESCAL - OAB:DF/ 26.297, ELVIS DEL BARCO CAMARGO - 

OAB:DF/26.192, JÉSSICA SUELLEN ALVES DE OLIVEIRA - OAB:DF/ 

40.187, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, ODUVALDO LOPES FERREIRA - OAB:14196

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço do requerido Alcides Marinho Maia Neto junto 

à Receita Federal, que será realizado via sistema Infojud, cujo extrato 

segue anexo a presente.

Das informações, manifeste a parte Requerente, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Por outro lado, indefiro a busca de endereço junto ao Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE), pois a Resolução n. 21.538/2003 do Tribunal Superior 

Eleitoral autoriza apenas às autoridades judiciárias criminais o acesso as 

informações constantes do cadastro eleitoral.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer, pois o feito está inserido na 

meta 2 do CNJ e, portanto, possui prioridade na tramitação. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 890692 Nr: 23688-94.2014.811.0041

 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: GONÇALO MIGUEL BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 
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COMBUSTÍVEIS LTDA, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA, ALCIDES MARINHO MAIA NETO

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODUVALDO LOPES FERREIRA 

- OAB:14196, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 Desse modo, havendo motivos relevantes para a permanência do 

requerido Alcides Marinho Maia Neto no polo passivo da presente ação, 

indefiro o pedido de desistência de fls. 339/341. Considerando que nos 

processos em apenso de cód. 848664 e 836029 a parte Autora não 

indicou o endereço do requerido Alcides, tendo sido deferido a busca de 

endereço junto ao sistema Infojud, determino a juntada aos presentes 

autos do referido documento, que segue anexo à presente.Intime-se a 

parte Requerente para promover a citação do Requerido, no prazo 

legal.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 920835 Nr: 43958-42.2014.811.0041

 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: ADÃO CAITANO DA SILVA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Adão Caitano da Silva em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) a título do benefício do seguro obrigatório, cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do pagamento em via administrativa e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; 2) 

Rejeitar o pedido de indenização por danos morais; 3) Condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código 

de Processo Civil. A cobrança em face da parte Requerente ficará 

suspensa, por inteligência do artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça 

gratuita).Ademais, expeça-se alvará judicial em favor do expert nomeado 

para levantamento da importância depositada em fl. 113, observado os 

dados bancários informados em fl. 133. Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1287750 Nr: 4219-23.2018.811.0041

 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: JOELICE PAES SILVA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA, ALCIDES MARINHO MAIA NETO

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

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

MARIA CECILIA FEDERECI DE ALMEIDA BARROS - OAB:OAB/MT 15710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYTON SOARES N. 

MENESCAL - OAB:DF/ 26.297, DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - 

OAB:MT/13.461-A, ELVIS DEL BARCO CAMARGO - OAB:15192/MT, 

GUILHERME RODRIGUES DIAS - OAB:OAB/RJ 58.476, MARCO ANTONIO 

JOBIM - OAB:6412/MT, NILTON ANTONIO DE ALMEIDA MAIA - 

OAB:67.460/RJ, ODUVALDO LOPES FERREIRA - OAB:14196, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A/MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 15.079

 Desse modo, havendo motivos relevantes para a permanência do 

requerido Alcides Marinho Maia Neto no polo passivo da presente ação, 

indefiro o pedido de desistência de fls. 473/477. Considerando que nos 

processos em apenso de cód. 848664 e 836029 a parte Autora não 

indicou o endereço do requerido Alcides, tendo sido deferido a busca de 

endereço junto ao sistema Infojud, determino a juntada aos presentes 

autos do referido documento, que segue anexo à presente.Intime-se a 

parte Requerente para promover a citação do Requerido, no prazo 

legal.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 388063 Nr: 23729-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA E AMORIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETA SINDICATO DAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTES PÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

- OAB:15.356/MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474, JOÃO 

VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3.933/MT, KÁTIA SABRINA S. 

GUIMARÃES - OAB:15.620

 Vistos etc.

Em razão do noticiado em fls. 357/363, suspendo o andamento do 

processo, nos termos do artigo 76, aliado ao artigo 313, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente a parte Executada para que no prazo de 15 

(quinze) dias, constitua novo patrono informando nos autos, sob pena de 

revelia (art. 76, §1º, II, do CPC).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 325209 Nr: 25416-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ASSESSÓRIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVAR TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENEGASSO PRIOTO 

- OAB:11570/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o contido nos ofícios juntados as fls. 150/151 e fl. 159, bem 

como, a desistência da penhora sobre o veiculo SR/Randon SR FG, Placa 

JYR-9138, por parte da Exequente, determino a baixa da restrição junto ao 

prontuário do referido veículo via Renajud, cujo extrato segue em anexo.

 No mais, o presente feito está suspenso em razão da decisão proferida 

no incidente em apenso, conforme cópia da mesma à fl. 158.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 913548 Nr: 39214-04.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA SANTIAÇO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 Vistos etc.

Para recebimento do Cumprimento de Sentença de fls. 79/82, determino 

que a parte exequente, retifique o polo passivo do supracitado, no prazo 

legal.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 19461 Nr: 3360-03.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL MIGUEL SUTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANIL DE PAULA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT, EUDACIO ANTONIO DUARTE - OAB:1565, TARCIZIO 

CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - OAB:11980-A/MT

 Desta forma, acolho o pedido de fls. 284/285 para declarar nulo todos os 

atos praticados no feito após o falecimento do Executado (29/07/2016 – fl. 

281) e, por consequência, procedo a baixa da penhora realizada via 

sistema Renajud, cujo extrato segue anexo.Via de consequência, deixo de 

apreciar os pedidos de itens “a” e “c” da petição de fls. 

302/308.Considerando que há controvérsia quanto ao saldo exequendo, 

determino a remessa dos presentes autos à Contadoria Judicial para que 

apresente a existência ou não de débito e, se sim, qual o valor.Do cálculo, 

às partes.Após, conclusos para análise dos pedidos remanescentes da 

petição de fls. 302/308.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1148351 Nr: 30959-86.2016.811.0041

 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: ESPOLIO DE ADELINO FERREIRA DE SOUZA, IRAILDES 

LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONILDE LEÃO PREZA, NOEMIA RIBEIRO 

BASTOS PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA HERNANDES 

MERIGHI PREZA - OAB:9139, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9.202/MT, 

GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

- OAB:905-A

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, ausentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, 

indefiro a tutela provisória reivindicada.Dando prosseguimento ao feito, 

verifico que encontra-se pendente de apreciação os Embargos de 

Declaração de fls. 111/113.De início, recebo os embargos declaratórios, 

pois tempestivos.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.Na hipótese, resta em evidência a existência de omissão na 

decisão proferida em fl. 108/verso, pois a decisão de fl. 80, que designou 

a audiência conciliatória, não foi publicada no DJE, o que impossibilitou o 

comparecimento da parte ao ato.Logo, como a parte não foi devidamente 

intimada, sendo que a mesma tinha informado nos autos à fl. 102 o vício, o 

acolhimento dos presentes embargos declaratórios se impõe para afastar 

a aplicação da multa prevista no artigo 334, §8º, do Código de Processo 

Civil.Isto posto, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de 

Processo Civil, acolho os Embargos de Declaração de fls. 111/113 para 

revogar a decisão de fl. 108/verso tão somente no que se refere à 

aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pelo não 

comparecimento do Embargante à audiência de conciliação (art. 334, §8º, 

do Código de Processo Civil).Considerando que as partes manifestaram o 

interesse na realização de nova audiência conciliatória, determino a 

remessa dos autos à Central de Conciliação deste Fórum para 

agendamento da audiência.Com o agendamento, intimem-se as partes na 

pessoa de seus patronos para comparecimento, salientando que a 

ausência injustificada caracterizará ato atentatório à dignidade da 

justiça.As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 318664 Nr: 21389-91.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO CARLOS CAVALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMENEGILDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, MÔNIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - OAB:11.122, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO MARCIO DA SILVA - 

OAB:5.340/MT

 Vistos etc.

Considerando que não foi possível localizar a Executada e, por 

consequência, o veículo Ford F/250, placas NAJ – 9774, defiro a inclusão 

da restrição de circulação do veículo, junto ao sistema Renajud, cujo 

extrato segue anexo à presente. Por outro lado, desnecessário a 

expedição de ofício à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Militar do Estado 

de Mato Grosso, pois tal determinação é intrínseca ao ato de bloqueio.

Com base no artigo 782, §3º, c/c artigo 782, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a inclusão do nome da parte Executada junto ao rol 

dos órgãos de inadimplentes, conforme requerido, que será realizado via 

sistema Serasajud. O extrato segue anexo à presente.

Em caso de pagamento da obrigação, determino que a parte Exequente 

informe este Juízo imediatamente, para cancelamento da inscrição (artigo 

782, §2º, do Código de Processo Civil).

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032945-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032945-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

TANIA MARIA ESPIRITO SANTO REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos 

etc. Tania Maria Espírito Santo ajuizou a presente Ação Cominatória de 

Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência em face de 

Agemed Planos de Saúde, ambos qualificados na inicial. A Requerente 

relata que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Requerida, de n. 

1372202, denominado “Free Total 600 Stan (C.A.)”, do tipo coletivo por 

adesão e que efetua o pagamento regular das mensalidades ordinárias. 

Alega que está acometida por neoplasia maligna do quadrante superior 

externo da mama, tendo sido indicado pela sua médica o procedimento 

cirúrgico de Linfadenectomia Axilar, procedimento n. 3062130, com 

urgência. Ressalta que foi diagnosticada com câncer de mama há 8 (oito) 

anos e atualmente apresenta tumor em região axilar intra lateral por 

metástase de crescimento progressivo. Argumenta que realizou o pedido 

de custeio do procedimento junto à Requerida, a qual negou o pleito, 

alegando a existência de vigência de carência. Aponta que a conduta é 

abusiva e a urgência do pedido. Requereu, em sede de tutela de urgência, 

que a Requerida custeie o procedimento cirúrgico indicado, assim como 

todos os demais procedimentos que forem prescritos para tratamento da 

enfermidade. A inicial veio acompanhada de 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. 

Como se vê dos presentes autos digitais, a inicial vem acompanhada com 

dos documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as 

partes (id n. 15681907), bem como, da prescrição médica para realização 

do procedimento mencionado na exordial (id n.15681907), demonstrando a 

urgência por se tratar de cirurgia. Além disso, a Requerente colaciona aos 

autos (id n. 15681907) documento emitido pela Requerida negando o 

custeio do procedimento. O fato de estar previsto contratualmente prazo 

de carência não afasta o deferimento do pedido, pois tal período é 

reduzido para 24 horas em caso de urgência/emergência, como na 

espécie, a teor do previsto no artigo 12, inciso V, alínea “c” da Lei n. 

9.656/1998. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA CONFIGURADA. 

NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA (...) 2. A interpretação 

de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, 
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em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de 

urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar 

o eficiente amparo à vida e à saúde. (...) 5. Agravo regimental 

desprovido."(STJ, AgRg no AREsp nº. 320.484 / PA, 3ª Turma/STJ, Rel. 

Min. João Otávio Noronha, julgado em 11/02/2014, DJe de 17/02/2014) – 

grifei. Logo, em evidência a probabilidade do direito e a urgência do pedido 

para deferimento da medida. Somado a isso, salienta-se que o caso em 

tela evidencia que estão em jogo nesta demanda os princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade da 

atividade jurisdicional. Consigne-se, ainda, a inexistência de 

irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do Código de Processo Civil), 

porquanto o que se procura é o custeio do procedimento cirúrgico às 

expensas da Ré, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do 

pedido inicial, terá a via judicial para ressarcimento das despesas que foi 

obrigada a suportar. Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência 

reivindicada para determinar que a Requerida custeie, no prazo de 01 (um) 

dia, a realização do procedimento cirúrgico indicado, assim como de todos 

os demais procedimentos que forem prescritos para tratamento da 

enfermidade. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000,00 

(um mil reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada pela autora, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da 

prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: 

§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, em função da hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas nos 

autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 23 de novembro de 2018, às 15:30 horas, a ser 

realizada na sala 03 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). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). 

A Defensoria Pública deverá ser intimada na forma da lei. SIRVA A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE DEVERÁ SER CUMPRIDO 

POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021674-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando a comprovação do pagamento das custas 

processuais (ID 9458668 e ID 9458675), bem como a desistência do 

Recurso de Agravo de Instrumento número 0032536-06.2017.4.01.0000, 

determino o prosseguimento do feito. Em assim sendo, cumpra-se a 

decisão que deferiu o pedido de tutela pugnado pela Requerente (ID 

8852779 - páginas 41/42). Por outro lado, considerando a vigência do 

Código de processo Civil de 2015, designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do diploma processual referido) para 23 de novembro 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). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004174-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA BENTO (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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 

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 
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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

Processo Número: 1032925-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

EXPEDITO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL CIRILO MENEZES (RÉU)

AUTO MECANICA E FUNILARIA MANOEL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032925-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EXPEDITO DA SILVA ALVES RÉU: AUTO MECANICA E FUNILARIA 

MANOEL LTDA - ME, JOSE MANOEL CIRILO MENEZES Vistos etc. Ana 

Celia Liberato de Oliveira Grilo ajuizou a presente Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Danos Morais em face de Bradesco Saúde, ambas qualificadas 

nos autos. A Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que a 

Requerida seja compelida a reabilitar o seu plano de saúde, assim como 

libere a realização de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos 

prescritos, alegando, em síntese, que possuía o plano de saúde ofertado 

pela Reuqerida há 23 anos e que houve a rescisão do contrato de trabalho 

com a empresa para efeitos de aposentadoria, mas foi surpreendida com 

a notificação da Ré para cancelamento do plano de saúde. Aponta que a 

conduta da Requerida é abusiva. Juntou diversos documentos. Relatado o 

necessário. Decido. O presente pedido deve ser analisado sob a ótica do 

Código de Defesa do Consumidor, seja em face da finalidade claramente 

expansiva da dicção legal – artigo 3º e parágrafos -, seja porque a 

operação aqui noticiada apresenta como núcleo comum um ato de 

prestação de serviços, praticado com habitualidade, em mercado 

específico. Verifica-se que as partes possuíam relação comercial 

consistente no fornecimento de plano de saúde e odontológico, vindo a 

Requerente, até prova em contrário, adimplindo-o normalmente, todavia a 

Requerida, devido a rescisão do contrato de trabalho com a Requerente, 

concedeu o prazo de 270 dias para desligamento do plano de saúde (id n. 

15681656). Ocorre que, ao contrário da conduta da Requerida, a 

Jurisprudência tem entendido que a legislação em vigor autoriza a 

manutenção da condição de beneficiário à Requerente, e dseu 

dependente, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que 

gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o 

seu pagamento integral. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FUNCIONÁRIO BENEFICIÁRIO PLANO 

DE SAÚDE COLETIVO – DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA – MANUTENÇÃO 

NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – NEGADO - APLICAÇÃO DO ART. 30 

DA LEI 9.656/98 – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A lei 9656/98 assegura o funcionário demitido 

sem justa causa, o direito de manter-se assegurado nas mesmas 

condições de cobertura que gozava quando da vigência do contrato de 

trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (AI 133287/2013, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014). Assim, 

entendo que causa um desconforto à consumidora e enormes prejuízos à 

mesma ao ver o plano de saúde a que estava inserido, com todas as 

carências cumpridas, haja vista que o possuía há 23 anos, ser extinto, 

sem qualquer possibilidade de permanência. Ainda, o perigo do dano está 

em evidência, pois o dependente do plano de saúde em questão, cônjuge 

da Requerente, está acometido por grave enfermida (id n. 15681653), e o 

fato de não possuir a cobertura para tratamento médico-hospitalar poderá 

acarretar danos irreversíveis. Somado a isso, salienta-se que no caso em 

tela estão em jogo nesta demanda os princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e da efetividade da atividade jurisdicional. 

Consigne-se, ainda, a inexistência de irreversibilidade da medida (art. 300, 

§3º, do Código de Processo Civil), porquanto o que se procura é o 

fornecimento do plano de saúde para eventuais tratamentos médicos às 

expensas da ré, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do 

pedido inicial, terá a via judicial para ressarcimento das despesas que foi 

obrigada a suportar. Sendo assim, visível neste momento processual a 

necessidade da manutenção do plano de saúde à Requerente, e seu 

dependente, de modo que plausíveis os seus argumentos, já que os 

documentos que instruem a inicial comprovam a presença dos requisitos 

probabilidade do direito e o perigo de dano. Desta forma, presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a 

tutela de urgência reividincada para determinar que a Requerida reabilite, 

no prazo de 02 (dois) dias, o plano de saúde da Requerente, autorizando 

a realização de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos prescritos 

por médico habilitado. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no 

valor de R$ 500,00 (duzentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. 

Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do 

Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante 

de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. 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 23 de novembro de 2018, às 

12:00 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032941-50.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELIA LIBERATO DE OLIVEIRA GRILO (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032941-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA CELIA LIBERATO DE OLIVEIRA GRILO RÉU: BRADESCO SAUDE S/A 

Vistos etc. Ana Celia Liberato de Oliveira Grilo ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais em face de Bradesco Saúde, 

ambas qualificadas nos autos. A Requerente pretende, em sede de tutela 

de urgência, que a Requerida seja compelida a reabilitar o seu plano de 

saúde, assim como libere a realização de consultas, exames e 

procedimentos cirúrgicos prescritos, alegando, em síntese, que possuía o 

plano de saúde ofertado pela Reuqerida há 23 anos e que houve a 

rescisão do contrato de trabalho com a empresa para efeitos de 

aposentadoria, mas foi surpreendida com a notificação da Ré para 

cancelamento do plano de saúde. Aponta que a conduta da Requerida é 

abusiva. Juntou diversos documentos. Relatado o necessário. Decido. O 

presente pedido deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do 

Consumidor, seja em face da finalidade claramente expansiva da dicção 

legal – artigo 3º e parágrafos -, seja porque a operação aqui noticiada 

apresenta como núcleo comum um ato de prestação de serviços, 

praticado com habitualidade, em mercado específico. Verifica-se que as 

partes possuíam relação comercial consistente no fornecimento de plano 

de saúde e odontológico, vindo a Requerente, até prova em contrário, 

adimplindo-o normalmente, todavia a Requerida, devido a rescisão do 

contrato de trabalho com a Requerente, concedeu o prazo de 270 dias 

para desligamento do plano de saúde (id n. 15681656). Ocorre que, ao 

contrário da conduta da Requerida, a Jurisprudência tem entendido que a 

legislação em vigor autoriza a manutenção da condição de beneficiário à 

Requerente, e dseu dependente, nas mesmas condições de cobertura 

assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, 

desde que assuma o seu pagamento integral. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FUNCIONÁRIO 

BENEFICIÁRIO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – DEMISSÃO SEM JUSTA 

CAUSA – MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – NEGADO - 

APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI 9.656/98 – PRECEDENTES DO STJ – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A lei 9656/98 assegura o 

funcionário demitido sem justa causa, o direito de manter-se assegurado 

nas mesmas condições de cobertura que gozava quando da vigência do 

contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (AI 

133287/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 

26/02/2014). Assim, entendo que causa um desconforto à consumidora e 

enormes prejuízos à mesma ao ver o plano de saúde a que estava 

inserido, com todas as carências cumpridas, haja vista que o possuía há 

23 anos, ser extinto, sem qualquer possibilidade de permanência. Ainda, o 

perigo do dano está em evidência, pois o dependente do plano de saúde 

em questão, cônjuge da Requerente, está acometido por grave enfermida 

(id n. 15681653), e o fato de não possuir a cobertura para tratamento 

médico-hospitalar poderá acarretar danos irreversíveis. Somado a isso, 

salienta-se que no caso em tela estão em jogo nesta demanda os 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade 

da atividade jurisdicional. Consigne-se, ainda, a inexistência de 

irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do Código de Processo Civil), 

porquanto o que se procura é o fornecimento do plano de saúde para 

eventuais tratamentos médicos às expensas da ré, que, porventura, num 

eventual juízo de improcedência do pedido inicial, terá a via judicial para 

ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar. Sendo assim, 

visível neste momento processual a necessidade da manutenção do plano 

de saúde à Requerente, e seu dependente, de modo que plausíveis os 

seus argumentos, já que os documentos que instruem a inicial comprovam 

a presença dos requisitos probabilidade do direito e o perigo de dano. 

Desta forma, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela de urgência reividincada para determinar que 

a Requerida reabilite, no prazo de 02 (dois) dias, o plano de saúde da 

Requerente, autorizando a realização de consultas, exames e 

procedimentos cirúrgicos prescritos por médico habilitado. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (duzentos reais), 

até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Quanto a inversão do ônus da 

prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: 

§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. 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 23 de novembro de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 04 

da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO QUE 

DEVERÁ SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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DAYVINSON PORANGABA DE FREITAS (REQUERENTE)

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR (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: 1027697-43.2018.8.11.0041. 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 08:15 horas, a ser 

realizada na sala 06 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: 1000245-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO LOG LOGISTICA LTDA - EPP (AUTOR(A))

LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARVOREAR FERT - NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000245-92.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

UNIAO LOG LOGISTICA LTDA - EPP RÉU: ARVOREAR FERT - NUTRICAO 

VEGETAL LTDA - ME Vistos etc. Redesigno audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 23 de novembro de 2018, às 

13:00 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida na forma pretendida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Salienta-se que a 
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ausência injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada através de seu advogado, via 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). Determino que a Requerente comprove o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004842-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

VALDERLEI DOS SANTOS DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004842-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDERLEI DOS SANTOS DE PAULA 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 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: 1004785-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERNANDES (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004785-86.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFERSON FERNANDES 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 
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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: 1004282-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DO BONFIM (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004282-65.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE CARLOS DO BONFIM 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 

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), 
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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: 1021715-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MILANO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021715-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: 

SUPERMERCADO MILANO LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de 

procedimento, inicialmente distribuído fisicamente perante a Justiça 

Federal, porém, aquele juízo teria se declarado incompetente para 

processar e julgar a presente ação. No documento de id n. 8854555, 

consta a decisão que teria excluído do polo passivo da presente demanda 

a Agência Nacional de Saúde Complementar que figurava no polo passivo, 

e por isso, foi declinada a competência para a Justiça Estadual. Porém, 

anterior ao referido documento, consta que fora oposto embargos 

declaratórios em face da decisum, o qual foi rejeitado, e depois recurso de 

agravo de instrumento. Não consta nos autos de forma cronologicamente 

a decisão propriamente dita, e depois os recursos, o que demonstra 

incongruência entre estes autos e aqueles na modalidade física. Ademais, 

observa-se que o Departamento de Autuação 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. Desse modo, remetam-se os autos ao 

Cartório Distribuidor para que proceda nova juntada de todos os 

documentos que vieram nos autos físicos oriundos da Justiça Federal, 

devendo observar rigorosamente a ordem lógica e cronológica dos 

documentos e das peças processuais, identificando cada um deles 

conforme a norma acima citada, inclusive, observando se todos os 

documentos estão legíveis, evitando prejuízo no tramite do presente feito. 

Diante da urgência e para evitar prejuízo para as partes, ofereço ao 

Departamento o prazo de 20 dias para tal providência. Com a 

regularização, determino a exclusão do sistema PJE dos documentos 

juntados anteriormente ao documento de n. 9086458. Após, imediatamente 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037536-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO NEY CAMPOS RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037536-29.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP RÉU: MARIO NEY 

CAMPOS RODRIGUES Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 

12326958, com seus documentos e, por consequência, 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 15:00 horas, a ser 

realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027840-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO INACIO NORONHA (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (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: 1027840-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADELINO INACIO NORONHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 77 de 524



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. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012643-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER RODRIGUES SILVA (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (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 (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012643-71.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALTER RODRIGUES 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, 
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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 

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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022288-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

LUCIENE JOSEFA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

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, bem como a distribuição do 

ônus de sucumbência (ID 12903843). A Parte Embargada apresentou 

contrarrazões em ID 13956647. Certidão de tempestividade em ID 

13349824. 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. De igual modo, a distribuição do ônus de 

sucumbência foi claramente fixada na sentença. 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 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 12903843, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12742560. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010798-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

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 12938929). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 1398286. Certidão de 

tempestividade em ID 13323167. 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 

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 12938929, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12745015. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006714-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ORLANDO JOSE DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

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 12940832). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 13993719. Certidão de 

tempestividade em ID 13349739. 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 

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 12940832, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12744224. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011305-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO CARMO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

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, bem como a distribuição do 

ônus de sucumbência (ID 13514844). A Parte Embargada apresentou 

contrarrazões em ID 13821686. Certidão de tempestividade em ID 

13986781. 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. De igual modo, a sentença fixou de forma clara 

que o ônus de sucumbência é de responsabilidade da parte Requerida, 

ora Embargante. 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 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 
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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 13514844, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

13070151. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020818-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENEDITO PEREIRA DE SOUZA (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):

TATIANE COLOMBO

 

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 13499985). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 14046551. Certidão de 

tempestividade em ID 13986947. 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 

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 13499985, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

13073938. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016939-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA SILVA (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):

TATIANE COLOMBO

 

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 13504264). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 14046548. Certidão de 

tempestividade em ID 13987061. 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 

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 13504264, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

13091641. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021535-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOENILSON DA COSTA ARRUDA (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):

TATIANE COLOMBO

 

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 13504183). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 14046536. Certidão de 

tempestividade em ID 13987125. 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 

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 
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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 13504183, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

13092020. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021838-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VALMIR CORREIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

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 13500702). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 14046451. Certidão de 

tempestividade em ID 13987518. 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 

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 13500702, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

13100950. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021972-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

SANDRO SANTOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

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 13504989). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 14046457. Certidão de 

tempestividade em ID 13987691. 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 

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 13504989, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

13098445. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022702-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ZARZENON TEIXEIRA (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

 

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 13499080). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 14046466. Certidão de 

tempestividade em ID 13988116. 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 
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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 

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 13499080, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

13101979. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027865-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JESSICA CORREA FONSECA 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

 

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, bem como a distribuição do 

ônus de sucumbência (ID 13505244). A Parte Embargada apresentou 

contrarrazões em ID 14046538. Certidão de tempestividade em ID 

13988182. 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. De igual modo, o ônus de sucumbência foi fixado 

de dorma clara na sentença atacada. 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 

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 13505244, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

13102474. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002198-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LUCA DA SILVA LUZARDO (ADVOGADO(A))

JULIANO LIMONGE CAVLAC (AUTOR(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 SENTENÇA Processo: 1002198-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANO LIMONGE CAVLAC RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Juliano Limonge Cavlac ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. O 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal, inépcia 

da inicial, haja vista que não houve a juntada dos documentos necessários 

à propositura da ação. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar 

arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, 

ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente apresentou 

impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da defesa e 

reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. 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 6194/74 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 PASSIVOSOLIDARIEDADE 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 
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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. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é 

inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é 

perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia 

da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas 

nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta 

forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao mérito, 

o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

13920510) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente no 

pé esquerdo, quantificada como de intensa repercussão (75%). Das 

provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 22/09/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 
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5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que 

condiz ao montante referente à lesão de média repercussão no pé 

esquerdo (75% de 50%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016486-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

STEFANI CHAVES DE OLIVEIRA (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 SENTENÇA Processo: 1016486-44.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

STEFANI CHAVES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Stefani Chaves de Oliveira ajuizou a 

presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos já qualificados e 

representados nos autos. A Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

na autora. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio, ausência dos pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação de endereço da 

autora. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso 

contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração 

do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. 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 6194/74 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 

PASSIVOSOLIDARIEDADE 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 a autora 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 
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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 a Requerente reside, verifico que a 

preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço 

da 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 

Requerente 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. No que se refere ao mérito, a 

Requerente pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

11170115) atestou que a Requerente apresenta invalidez permanente no 

pé direito, quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 12/06/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de leve repercussão no pé 

direito (25% de 50%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida 

ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 

(um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por 

inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034227-97.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: KAWANNY NASCIMENTO DA SILVA BANDEIRA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Kawanny Nascimento da Silva Bandeira ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. 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 6194/74 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 

PASSIVOSOLIDARIEDADE 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). 
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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 a autora 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 ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 12364224) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no joelho direito, quantificada 

como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

15/09/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos), que condiz ao montante referente à lesão de 

leve repercussão no joelho direito (25% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), 

por inteligência do artigo 85, §2º, aliado ao §8º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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SUELLEN SANTANA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Suellen Santana da Costa ajuizou a 

presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos já qualificados e 

representados nos autos. A Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

na autora. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio, ausência dos pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação de endereço da 

autora, inépcia da inicial, haja vista que não houve a juntada dos 

documentos necessários à propositura da ação. Ao fim, pugna pelo 

acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência 

da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar 

como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A 

Requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. 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 6194/74 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 PASSIVOSOLIDARIEDADE 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 a autora 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 a Requerente reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço da 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 Requerente 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. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é 

inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão da autora 

é perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em 

inépcia da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses 

elencadas nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. 

Desta forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao 

mérito, a Requerente pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

13349134) atestou que a Requerente apresenta invalidez permanente no 

membro inferior esquerdo, quantificada como de média repercussão 

(50%). Das provas carreadas aos autos, em especial a referida perícia 

médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão 

sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 
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como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 

11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 18/03/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

esquerdo (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da 

citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021200-47.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDIANE DE ARAUJO GUSMAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Valdiane de Araújo Gusmão ajuizou a 

presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos já qualificados e 

representados nos autos. A Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

na autora. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio, ausência dos pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação de endereço da 

autora. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso 

contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração 

do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. 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 6194/74 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 

PASSIVOSOLIDARIEDADE 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 a autora 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 
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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 a Requerente reside, verifico que a 

preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço 

da 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 

Requerente 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. No que se refere ao mérito, a 

Requerente pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

10900845) atestou que a Requerente apresenta invalidez permanente no 

joelho esquerdo, quantificada como de intensa repercussão (75%). Das 

provas carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 22/02/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que a 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no joelho esquerdo (75% de 25%). Quanto ao pedido do 

Autor para que seja declarada a inconstitucionalidade das Medidas 

Provisórias nº 360/2006 e 451/2008, bem como das decorrentes Leis 

11.482/2007 e 11.945/2009, tal pretensão não merece acolhida, posto que 

a questão já fora objeto da ADIN 4.627/DF, julgada improcedente que 

restou assim ementada: EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA 

DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA 

REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES 

PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃODO 

SEGURO DPVAT.2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS 

PARAA PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB 

ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O 

TRATAMENTO DA MATÉRIASEGURO DPVATEM SEDE DE MEDIDA 

PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADEDAS 

NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA 

CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM 

SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O 

NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO 

SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS 

ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM 

PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA 

NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO 

TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE 

CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT.8) O NOVEL REGRAMENTO DO 

SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 

DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU 

ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO VALORDA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO 

DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) 
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IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 

4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 

30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (STF - ADI 4627/DF – Rel. Ministro LUIZ FUX 

- julgada EM 23.10.2014 – Publicada em 03.12.2014). Assim sendo, não há 

o que se falar em inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nº. 

360/2006 e 451/08, bem como das Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, por 

consequência, indefiro tal pleito. Os juros moratórios devem incidir a partir 

da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013942-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LENE DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013942-83.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: WILLIAN LENE DE SOUZA CAMPOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Willian Lene de Souza Campos ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, ambos qualificados e representados nos 

autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT e a 

restituição de despesas médicas e suplementares. Requereu, ao fim, a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a Requerida 

compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou infrutífera, 

todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida apresentou 

contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir, em 

razão da necessidade de requerimento administrativo prévio, ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço do autor, inépcia da inicial, haja vista que não houve a 

juntada dos documentos necessários à propositura da ação. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. 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. A Requerida alega, preliminarmente, que a 

inicial é inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é 

perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia 

da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas 

nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta 

forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao mérito, 
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o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

11148829) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente no 

ombro esquerdo, quantificada como de intensa repercussão (75%). Das 

provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 23/12/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no ombro esquerdo (75% de 25%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024619-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

RAQUEL DA SILVA E MELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024619-75.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAQUEL DA SILVA E MELLO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Raquel da Silva e 

Mello ajuizou a presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ambos já 

qualificados e representados nos autos. A Requerente alega, em síntese, 

que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por 

tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro 

obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência 

preliminar de conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a 

pericia médica na autora. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. A 

Requerente apresentou impugnação à contestação, rebatendo os 

argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o 

necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da produção de 

provas além das carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 

355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide. A Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob 

o argumento que a autora 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 92 de 524



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 ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11470062) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no pé esquerdo, quantificada 

como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

27/05/2015, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de média repercussão no pé esquerdo (25% de 50%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, 

§2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022562-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERREIRA DE SOUZA (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))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022562-84.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARILENE FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Marilene Ferreira de Souza ajuizou a presente Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder doos Consórcios 

do Seguro DPVAT S.A, ambos já qualificados e representados nos autos. 

A Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. A Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade 

da produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. A Requerida suscitou preliminar de ausência de 

interesse de agir, sob o argumento que a autora 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 
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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 ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11464802) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no tornozelo esquerdo, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes 

valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

16/09/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de intensa repercussão no tornozelo esquerdo (75% de 25%). Os 

juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme 

súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo montante 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a 

partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006834-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETHE DA CUNHA MORAES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

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, bem como a distribuição do 

ônus de sucumbência (ID 13492808). A Parte Embargada apresentou 

contrarrazões em ID 14046542. Certidão de tempestividade em ID 

13989607. 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. De igual modo, o ônus de sucumbência foi fixado 

de dorma clara na sentença atacada. 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 

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 
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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 13492808, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

13118429. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014213-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADAILTON MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

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 13538833). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 14046463. Certidão de 

tempestividade em ID 14013332. 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 

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 13538833, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

13148069. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026766-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

HANNATHIEL JULIAO CAMARGO VAZ DE MELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

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, bem como a distribuição do 

ônus de sucumbência (ID 13565932). A Parte Embargada apresentou 

contrarrazões em ID 14046478. Certidão de tempestividade em ID 

14014237. 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. De igual modo, a responsabilidade pelo ônus de 

sucumbência foi fixada de forma clara na sentença atacada. 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 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 13565932, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

13171119. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017222-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

ROUZINETH DA SILVA FREITAS (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 SENTENÇA Processo: 1017222-62.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROUZINETH DA SILVA FREITAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Rouzineth da Silva Freitas Caldas ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, todos qualificados e representados nos autos. A 

Requerida foi citada e arguiu, preliminarmente, a ocorrência de 

litispendência. Requereu a extinção do presente feito. Intimada para 

impugnar, a Requerente quedou-se inerte. Relatado o necessário. Decido. 

Observa-se que a ação de número 1013732-32.2016.811.0002 em trâmite 
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junto ao Juízo da 8ª Vara Cível desta Capital é idêntica ao presente feito, 

possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos 

pedidos, tanto, que a parte autora nem impugnou o pedido de 

reconhecimento da litispendência. A par destes fatos evidencia o 

fenômeno processual previsto pelo artigo 337, § 1º, 2º, e 3º, do Código de 

Processo Civil, a saber, a litispendência, conforme extrai-se dos 

dispositivos, in verbis: “Art. 337 (...) § 1º Verifica-se a litispendência ou a 

coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma 

ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação 

que está em curso. Acerca do tema, discorre o doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior: “Ocorre litispendência, segundo o Código ‘quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada’ (art. 301, §1.º) e que ainda esteja 

em curso, pendendo de julgamento (§3.º). Define, outrossim, o §2.º do 

mesmo artigo, o que se deve entender por ação idêntica, dizendo que, 

para haver litispendência, é necessário que nas duas causas sejam as 

mesmas as partes, a mesma a causa de pedir, e o mesmo o pedido...” (In 

Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 26.ª, Forense, pág. 380). Nesse 

sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou: “PROCESSUAL 

CIVIL. LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA VERSANDO O 

MESMO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA EM SEDE AÇÃO ORDINÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE A DECISÃO INDEFERITÓRIA. 

COISA JULGADA. 1. A ratio essendi da litispendência interdita à parte que 

promova duas ações visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre 

quando o autor formula, em face da mesma parte, o mesmo pedido 

fundado na mesma causa petendi. 2. Consectariamente, por força da 

mesma é possível afirmar-se que há litispendência quando duas ou mais 

ações conduzem ao "mesmo resultado"; por isso: electa una via altera non 

datur. 3. In casu, o pedido referente a não inscrição da empresa no CADIN 

veiculado no Mandado de Segurança impetrado pela empresa ora 

recorrente consta, com a mesma extensão, como pedido de tutela 

antecipada, em Ação Ordinária. (...)” (STJ - REsp: 948580 RJ 

2007/0102923-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 

06/10/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2009). 

Sendo assim, o reconhecimento da litispendência faz-se necessário, 

devendo o presente feito ser extinto sem resolução de mérito. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Rouzineth da Silva Freitas Caldas em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, sem resolução do mérito. Sem custas, dado a 

assistência judiciária gratuita. Condeno a Requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ficará suspensa por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do 

mesmo Código (justiça gratuita). Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1019347-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019347-03.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos etc. Tornavoi Assessoria Jurídica ajuizou a 

presente Ação de Arbitramento de Honorários em face de Banco do Brasil 

S/A, ambos qualificados e representados nos autos. As partes informam 

que celebraram acordo, pugnam pela sua homologação e extinção do 

processo. Relatado o necessário. Decido. Observo que o acordo firmado 

entre as partes (id n. 12913529) versam sobre direitos disponíveis, de 

modo que o homologo por sentença para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos. Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença 

entre as partes, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios conforme acordado. Não há que se falar em 

custas remanescentes, em razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado da presente, arquivem-se os 

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

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016176-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ANGELICA GREGIOS (ADVOGADO(A))

ANANDA METAIS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA FACIL CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Alexandre Borges Santos (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016176-72.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANANDA METAIS LTDA EXECUTADO: CASA FACIL CONSTRUCOES LTDA 

- EPP Vistos etc. Ananda Metais LTDA ajuizou a presente Ação de 

Execução em desfavor de BLV Scardelai Com. De Ferragens EPP, ambos 

já qualificados nos autos, pelos motivos e fatos alegados na inicial. As 

partes informam que celebraram acordo, pugnando pela sua homologação 

e suspensão do feito até o seu cumprimento. A Exequente comparece aos 

autos noticiando o pagamento da obrigação. Relatado o necessário. 

Decido. Observo que o acordo firmado entre as partes (id n. 15374740) 

versa sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Por outro lado, 

desnecessário a suspensão do feito, pois a Exequente noticia o integral 

cumprimento da obrigação pela Executada, de modo que a extinção do 

feito se impõe. Por consequência, tendo a conciliação efeito de sentença 

entre as partes e diante do adimplemento da dívida, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea ‘’b’’ c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas processuais remanescentes pela Executada, conforme acordado. 

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

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-113 RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL

Processo Número: 1005366-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM (ADVOGADO(A))

PETRONILIA GRALOS DE MATOS (REQUERENTE)

JOSE VALDIR GOMES DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA RONDON LUZ (REQUERIDO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005366-04.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE VALDIR GOMES DE MATOS, PETRONILIA GRALOS 

DE MATOS REQUERIDO: MARIA HELENA RONDON LUZ Vistos etc. José 

Valdir Gomes Matos e Petronilia Grabas de Matos propuseram a presente 

Ação de Retificação de Registro Imobiliário c/c Indenização por Danos 

Morais em face de Maria Helena Rondon Luz, todos qualificados e 

representados nos autos. As partes informam que celebraram acordo, 

pugnam pela sua homologação e extinção do processo. Relatado o 

necessário. Decido. Observo que o acordo firmado entre as partes (id n. 

14565274) versa sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por 

sentença para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Diante do 

exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os 

honorários do seu respectivo patrono. Não há que se falar em custas 

remanescentes, em razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil. Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003653-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS DO NASCIMENTO MORENO (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Vinicios do Nascimento Moreno ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos contidos na petição inicial de ID 4825968. Com a inicial vieram 

documentos. Realizada a audiência de conciliação prevista no artigo 334 

do Código de Processo Civil, a mesma restou prejudicada em razão da 

ausência da parte Autora (ID 9199566). A seguradora Requerida 

apresentou contestação em ID 9443319, acompanhada de documentos. 

Todavia, após ser intimada para impugnar a contestação, a parte Autora 

pugnou pela desistência do feito e, por consequência, a sua extinção (ID 

12106654). Devidamente intimada, a parte Requerida discordou do pedido 

em petição de ID 12333150. Os autos vieram conclusos. Relatado o 

necessário. Decido. Embora a parte Requerida tenha manifestado sua 

discordância com o pedido de desistência formulado pela parte Autora, 

não vislumbro razões suficientes para não acatar o pleito de desistência, 

pois não há que se falar em julgamento do mérito conforme pretendido pela 

seguradora Ré. Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela 

parte requerente (ID 12106654) e, por consequência, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo Diploma Processual, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. Sem custas ante a 

gratuidade judicial concedida a parte Requerente. Condeno o Requerente 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa em razão do 

previsto no artigo 98, §3º do mesmo diploma processual. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038721-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

L. F. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DA SILVA OAB - 017.111.341-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

P J E 

Nº1038721-05.2017.8.11.0041(P)1038721-05.2017.8.11.00411038721-05.

2017.8.11.0041 VISTOS, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 

15(quinze) dias manifestar quanto ao laudo pericial confeccionado na 

audiencia de conciliação, sob pena de preclusão. Após, voltem os autos 

conclusos para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024139-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JUSSARA BARBOZA BARAUNA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde 

parte requerida vem aos autos anexar guia de depósito para pagamento 

do remanescente da condenação, por essa razão, postergo a apreciação 

do pedido formulado pelo requerente nos autos. Ante ao exposto, para 

fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte requerente 

para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto ao valor 

depositado pela requerida (Id 15034602), bem como, quanto ao pedido de 

extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que havendo 

discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor no mesmo 

prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua alegação, 

demonstrando por cálculo eventual existência de saldo remanescente, 

para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014098-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS DOS SANTOS BARROS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

VISTOS, A parte Requerente embora intimada para emendar o pedido 

inicial, a fim de comprovar a ausência de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixou transcorrer in albis o prazo. 

Importa grafar que pedidos de gratuidade constituem proporção 

considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo 

distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse benefício, 

como exigência de uma justiça administrável, que possa autosustentar 

materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a todos, 

indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não possam 

despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um processo 

com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento no que 

dispõe o artigo 99 §2º do CPC, e o artigo 468 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria (CNGC) INDEFIRO por ora o pedido de gratuidade 

formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para no prazo de 15 

(quinze) dias recolher as custas processuais, sob pena do cancelamento 

do feito e indeferimento da inicial, com base no artigo 290 do CPC. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003023-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA RIBEIRO SANTIAGO DE FRAGA (AUTOR(A))

FABIO LUIZ PALHARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001941-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA (ADVOGADO(A))

MATILDES GALVAO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

VISTOS, A parte Requerente embora intimada para emendar o pedido 

inicial, a fim de comprovar a ausência de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixou transcorrer in albis o prazo. 

Importa grafar que pedidos de gratuidade constituem proporção 

considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo 

distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse benefício, 

como exigência de uma justiça administrável, que possa autosustentar 

materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a todos, 

indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não possam 

despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um processo 

com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento no que 

dispõe o artigo 99 §2º do CPC, e o artigo 468 da Consolidação das Normas 
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Gerais da Corregedoria (CNGC) INDEFIRO por ora o pedido de gratuidade 

formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para no prazo de 15 

(quinze) dias recolher as custas processuais, sob pena do cancelamento 

do feito e indeferimento da inicial, com base no artigo 290 do CPC. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025892-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA RODRIGUES OAB - 008.375.031-24 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (RÉU)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (RÉU)

 

Vistos, Nesta Ação Declaratória por Danos Morais e Materiais, a parte 

autora vem aos autos requerer o levantamento do valor depositado pela 

parte requerida. No caso, verifica-se que a parte requerida efetuou o 

depósito em garantia para cumprimento da decisão liminar, quando da 

apresentação da contestação. Dessa forma, mostra-se prudente que o 

montante depositado no Id 12282536, permaneça, por ora, sem qualquer 

alteração/levantamento, por estar condicionado ao julgamento do feito, 

ressaltando, não há risco de dano à requerente, posto que o valor 

encontra-se depositado em conta judicial, onde sofrerá a devida correção. 

Isto posto, indefiro o pedido de alvará requerido pela parte requerente no 

Id 13936889. Intime-se a parte requerente. A seguir voltem-me os autos 

para decisão saneadora e ou julgamento do feito. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029902-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA AGUIAR APARECIDA DAVID (REQUERENTE)

LISSANDRA ESNARRIAGA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1014306-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SULAMIRTES LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA MONTEIRO REIS E SILVA MOIMAZ (RÉU)

IGNO MOIMAZ JUNIOR (RÉU)

LINDALVA DAS GRACAS MONTEIRO PACOLLA (RÉU)

ANTONIO PACOLLA (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032771-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSVALDO ALVES DE ABREU SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(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, 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 
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acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032876-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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, 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 

dúvidas, informações ou sugestões. (fonte: 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032881-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM APARECIDO DOS REIS (AUTOR(A))

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(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, 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 
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aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032889-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

GILSON MIRANDA (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, a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se pelos 

comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT e 

pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – SINCOR/MT (no 

qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do atendimento do 

Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste ano de 2018, 

confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A Seguradora 

Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de atendimento 

oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em vista que os 

contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com os 

Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a fim 

de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1032779-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO JÚNIOR (REQUERIDO)

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032795-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA (ADVOGADO(A))

CARDOSO & BRIZOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória que vem acompanhada dos 

documentos necessários e o recolhimento das custas processuais, 

restando pendente o recolhimento da diligencia para cumprimento do ato 

deprecado. Dessa forma, não se tratando de parte beneficiária da 

gratuidade, intime-se o patrono da parte exequente para comprovar nos 

autos o pagamento da diligência do oficial de justiça. Consignando que 

poderá consultar através do site (serviços-guias-diligência-emissão de 

guia de diligência) os valores e dados necessários para quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho, anexando aos autos o comprovante 

original do depósito do recolhimento da diligência, efetuado na conta dos 

oficiais de justiça, de acordo com a Portaria 64/2013/DF. Depositada a 

diligência, estando a missiva revestida dos requisitos exigidos pelo art. 

260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a 

cópia da presente como mandado. Atenda-se a disposição contida no 

artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, observadas 

as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029857-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BENEDITO MORAIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDSINFRA/MT - SIND. DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS 

ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE 

INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Código n. 1029857-41.2018.8.11.0041(p) VISTOS, Trata-se de processo 

oriundo da Justiça Especializada do Trabalho que foi redistribuído para a 

Justiça Comum em razão da declaração de incompetência material daquela 

jurisdição (id.n.15268651). Desta feita, INTIME-SE a parte Requerente para 

efetuar o recolhimento das custas de distribuição conforme certificado no 

id.n.15269313, sob pena de extinção e arquivamento. Comprovado o 

recolhimento, intimem-se as partes para no prazo de 05 (cinco) dias 

requerer o que de direito para prosseguimento do feito, e voltem os autos 

conclusos para deliberações ou prolação da sentença. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032938-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SANTOS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(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, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 101 de 524



24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032827-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS (ADVOGADO(A))

MARCIONE CAMPOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

DENISE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA PALHARES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória, que o pedido inicial não atende os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser adequado. No 

caso, o pedido inicial deixa de informar a qualificação profissional da parte 

requerente, bem como, encontra-se desacompanhado do documento 

probatório da alegada carência financeira. Desse modo, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, trazendo para os autos a qualificação 

profissional _ art. 319, II do CPC, bem como, demonstrar que faz jus ao 

benefício da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de 

comprovação da alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, 

Holerite ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, para no 

mesmo prazo recolherem as custas processuais, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032800-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE (ADVOGADO(A))

CAROLINE PEREIRA MALTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERLANDRESON GOMES GONCALVES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. No caso, não havendo pedido de gratuidade da 

justiça, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, anexando no processo a Guia de recolhimento de 

custas processuais, acompanhada do respectivo comprovante 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas processuais dos 

feitos que tramitam no PJE-MT, encontram-se regulamentada pelo 

Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia 

de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

(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: 1032685-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

KARLA LETICIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1032685-10.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) JUNTAR aos autos 

a atual Declaração de Imposto de Renda, de modo a alicerçar o pedido de 

gratuidade da justiça, tendo em vista as informações de que a parte 

Autora é autônoma, sob pena de indeferimento do benefício, de acordo 

com o artigo 99,§ 2º 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); 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017851-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

THAIS LARISSA CONCEICAO SOL SOL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME (RÉU)

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1013550-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

ISABEL WASSEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se Ação de Execução Provisória de Multa Cominatória - 

Astreinte, que a parte exequente vem aos autos, comprovar o 

recolhimento das custas processuais para emenda do pedido. No 

ordenamento jurídico em vigência, as decisões proferidas no processo 

civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de 

fazer, de não fazer ou de entregar coisa, passou a ser reconhecido como 

Titulo Executivo Judicial, conforme disciplina o artigo 515, inciso I do CPC. 

A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo 

o valor exequendo permanecer depositado em juízo, para que seja 

levantado somente após o trânsito em julgado da sentença se favorável à 

parte exequente ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do 

art. 1.042, conforme preleciona o artigo 537 §, 3º do CPC. Diante do 

exposto, recebo o pedido formulado no Id 13512998, para emenda do 

pedido inicial, intime-se a executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da importância de R$ 35.389,65 (trinta e cinco mil e 

trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil. Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima 

estipulado, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo 
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§ 1º do artigo 523, do Novo CPC. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019690-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO FILHOS (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028972-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

ELIZABETE CONCEICAO DA LUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BARBOSA SENA (RÉU)

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO-CUIABA (RÉU)

ELEICAO 2016 FABIO BARBOSA SENA VEREADOR (RÉU)

 

PJE n. 1028972-61.2017.8.11.0041(LL) VISTOS, INDEFIRO o pedido 

formulado pela parte Requerente no ID nº11633604, tendo em vista que os 

Requeridos ELEIÇÃO 2016 FÁBIO BARBOSA SENA e PARTIDO 

TRABALHISTA CRISTÃO – CUIABÁ, não foram devidamente citados. 

Desta feita, INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 5 (cinco) dias 

apresentar endereço atualizado dos Requeridos, ou comprovar que 

esgotou os meios disponíveis para localizá-lo, ou ainda, requerer o que 

entender de direito para prosseguimento do feito. Após, se necessário, 

voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001819-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA (ADVOGADO(A))

ZENALDO APODACA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SÃO CARLOS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 16:00 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: 1018114-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON LINO BRAZ (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO _º VARA CÍVIL 

DA COMARCA DE CUIABÁ-MT. Trata-se de Petição inicial distribuído no 

formato PDF realizado nos termos da Resolução n.º 04/20126/TP, que 

acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, e ainda nos 

termos do artigo 35, da Resolução n.º 3/2018 sendo certo que está 

correto na forma que existe a referência correta entre a descrição e o tipo 

do documento juntado nos seguintes termos; Doc. 2 - Jurisprudência - 

Parte Legítima para figurar no polo passivo - Várias decisões judiciais que 

comprovam o entendimento de que a ré é parte legitima para figurar no 

polo passivo da cobrança do seguro DPVAT, uma vez que esta alega sua 

ilegitimidade. Doc. 3 - Modelo de Contrato entre a Líder e seguradoras 

DPVAT – Contrato que a Líder Seguradora estabelece com suas 

consorciadas deixando claro a obrigação da ré em receber os referidos 

processos administrativos. Doc. 4 - Defesas da Requerida - Req. 

Administrativo Imprescindível - várias contestações da ré, por 3 escritórios 

diferentes que representam estas na capital, sempre requerendo em 

preliminar que a ação seja extinta sem o julgamento do mérito pelo fato de 

não ter sido pedido administrativamente o valor do seguro DPVAT. Doc. 5 - 

Áudio atendimento - Prova da negativa ao recebimento-1 - áudio que 

comprova que a ré se recusa a receber os processos administrativos 

relativo a cobrança do seguro DPVAT. Doc. 6 - Vários req. adm. recebidos 

pela Requerida ao longo dos anos (2015 a 2018) - vários protocolos do 

referido processo administrativos todos recebidos e protocolados na sede 

da ré, entre ao ano de 2015 até 2018. Doc. 7 - Notificação extra judicial 

(feita por cartório para empresa Ré - solicitando que seja reali - 

Notificação para que a ré avise este patrono o momento em que voltará a 

cumprir a lei e recepcionar os referidos processos administrativos. Doc. 

7.2 - Ata Notarial de notificação da empresa Requerida - complemento do 

documento acima. Doc. 8 - ATA NOTARIAL - RECUSA EM RECEBER O 

PROC ADM - Ata notarial que comprova que a ré, se recusa a receber os 

processos administrativos relativo a cobrança do seguro DPVAT. Doc. 9 - 

vídeo seguradora - Vídeo gravado na sede da ré, aonde sua preposta se 

recusa a receber o processo administrativo e se recusa a certificar. 

Doc.10 - Prova das incursões nas residências dos jurisdicionados - prova 

de que a ré realiza incursões nas residências dos jurisdicionados, sempre 

depois de judicializado o processo, consubstanciando o assédio 

processual. Doc.11- SINCOR negativa do protocolo - uma gravação de 

áudio realizado na sede da SINCOR, que não é uma das consorciadas ao 

qual a lei elege como local apropriado para o pedido da indenização, 

contudo local que a ré indicou para ser recepcionado, gravação esta que 

comprova que a também não está sendo aceito qualquer protocolo lá, 

oriundo de advogados. Nome do autor + Docs Médicos – Arquivo que 

contém todos os documentos médicos da parte autora que demonstra o 

nexo causal entre o acidente de trânsito e a fratura. Nome do autor + Docs 

Pessoais – Arquivo que contém todos os documentos pessoais da parte 

autora. Nome do autor + Bo – Arquivo que contém o Boletim Médico. Nome 

do autor + Procuração + declaração de hipo - Procuração e declaração de 

hipossuficiência com os documentos comprobatórios desta condição. 

Nome do Autor + SUSEP - é a reclamação que a parte autora fez na 

SUSEP, informando as condutas ilícitas da ré, relativo a negativa da ré em 

recepcionar os referidos processos administrativos. Desta feita, desde já 

requer o devido processamento do feito. É o que se requer. Cuiabá 25 de 

Junho de 2018. Termos em que, Pede Deferimento. Rodrigo Brandão 

Correa OAB MT 16.113

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016738-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYLA MARA DA SILVA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1016738-47.2017.8.11.0041 (p) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante ao 

pedido formulado na inicial no sentido de que fosse ordenado à parte 

Requerida se abster de assediar a parte em sua residência para que a 

mesma desista do processo judicial. Alegou ainda a existência de 

obscuridade quanto ao pedido de afastamento da Súmula 426 do STJ e do 

arbitramento dos honorários sucumbenciais em patamar razoável, com a 

aplicação do artigo 85,§8º do CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida 

propugnou pela improcedência dos Embargos. É O RELATÓRIO. DECIDO. É 

sabido que os embargos de declaração, além de adequados para sanar 

omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também 

para a correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até 
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mesmo de ofício (art. 494, I, CPC). Contudo, da análise dos argumentos 

declinados pela parte Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos 

seguintes motivos: A despeito da incidência dos juros, trata-se de matéria 

sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. O novo Código de Processo 

Civil no Livro III, em seu Capítulo I, diz que os tribunais devem uniformizar a 

sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, o 

dever de aplicar entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça. Portanto, os juízes precisam estar atentos às 

orientações definidas nas instâncias superiores. Aliás, tal circunstância 

passou a ser elemento essencial da sentença (artigo 489, VI do CPC), de 

tal modo, não há se falar em omissão quanto a ausência de manifestação 

expressa sobre o pedido de julgamento de forma contrária ao 

entendimento sumulado, como pretende a parte Autora. Com relação a 

necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do 

§8º do artigo 85 do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da 

demanda relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor 

da condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. Por fim, quanto à aventada omissão ao suposto “assédio” da 

parte Requerida à parte Autora, entendo despiciendo maiores digressões 

a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência, 

valendo grafar que o documento juntado que supostamente comprovaria a 

prática denunciada pelo Autor sequer está preenchido no nome dele. 

Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples “entrevista” que 

por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive 

servir de base para minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse 

tipo de seguro e acabam lesando o erário público. Cumpre ainda grafar ser 

por demais consabido que o julgador não está obrigado a discorrer sobre 

todos os dispositivos prequestionados mencionados pelas partes durante 

o trâmite da lide e seus debates, bastando que as decisões proferidas 

sejam fundamentadas de forma satisfatória, em cumprimento à ordem 

prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal. Como orienta o Superior 

Tribunal de Justiça, "O art. 1.025 CPC/2015 dispõe que se consideram 

prequestionados os elementos que o Embargante suscitou, ainda que os 

Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados" (EDcl no AgRg no AREsp n. 

71.290/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27-10-2016). Assim, 

conquanto seja compreensível a preocupação da parte Embargante em 

ver preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos às 

instâncias superiores, é prescindível que os dispositivos de lei sejam 

todos mencionados de forma explícita na decisão, quando menos aqueles 

que sequer foram suscitados pelas partes. ANTE AO EXPOSTO, nos 

termos do art. 1022 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto pela parte Requerente. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Ofício Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1017700-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZELINA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Ofício n.94/2018 CUIABÁ - MT, 2 de outubro de 2018 . Dados do 

processo: Processo 1017700-36.2018.8.11.0041, Espécie: RETIFICAÇÃO 

OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682)/[Registro 

de nascimento após prazo legal], Valor da causa: $954.00. Partes do 

processo: Parte Autora: OZELINA LOPES DA SILVA Senhor (a) Tabelião, 

Por determinação do MM. Senhor Doutor Juiz de Direito, Yale Sabo 

Mendes, solicito a Vossa Senhoria, que proceda a restauração e lavratura 

do Registro Civil de Nascimento de OZELINA LOPES DA SILVA, com os 

dados constantes na inicial de id. 13785579 pág. 5, que segue em anexo, 

nos termos do artigo 54 da Lei de Registros Públicos, encaminhando a 

este juízo a certidão retificada. JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR GESTOR DA 

SECRETARIA 7ªVARA CÍVEL AO (A) SENHOR(A) tabelião (ã) cartório dE 

REGISTRO CIVIL DO MUNICÍPIO E COMARCA DE CARAÍMA PARANÁ Av. 

Hermes Vissoto, 109, Bairro: Centro, Icaraíma – PR CEP: 87530-000 SEDE 

DO 7ª 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005663-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

VISTOS, A parte Requerente embora intimada para emendar o pedido 

inicial, a fim de comprovar a ausência de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixou transcorrer in albis o prazo. 

Importa grafar que pedidos de gratuidade constituem proporção 

considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo 

distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse benefício, 

como exigência de uma justiça administrável, que possa autosustentar 

materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a todos, 

indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não possam 

despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um processo 

com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento no que 

dispõe o artigo 99 §2º do CPC, e o artigo 468 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria (CNGC) INDEFIRO por ora o pedido de gratuidade 

formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para no prazo de 15 

(quinze) dias recolher as custas processuais, sob pena do cancelamento 

do feito e indeferimento da inicial, com base no artigo 290 do CPC. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017969-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAEL DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz 

incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, 

todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002929-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES (ADVOGADO(A))

JOSE DOURIVAL MATTOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEIDILENE DE JESUS SANTANA (RÉU)

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória que a parte requerente vem pedir 

reconsideração do indeferimento da gratuidade, ou o recolhimento das 

custas ao final do processo. Cumpre-me ressaltar que o Código de 

Processo Civil em vigência não abrange a hipótese de pagamento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 104 de 524



custas ao final do processo, permitindo excepcionalmente o parcelamento 

desta, conforme disposto no artigo 98, § 6º, como forma de resguardar o 

princípio previsto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. 

Entretanto, no entendimento jurisprudencial dominante, tanto para 

concessão da gratuidade da Justiça, quanto para o parcelamento das 

custas processuais, é que sem a comprovação nos autos da falta de 

condições financeiras do requerente, o indeferimento de tais benefícios 

deve ser imposto. No presente caso, a gratuidade da justiça foi indeferida 

ao requerente por falta de comprovação convincente nos autos da 

alegada carência econômica. E o pedido de parcelamento formulado no Id 

13060937, também vem desacompanhado de qualquer documento 

probatório, nesse sentido. Diante do exposto, indefiro o pedido de 

reconsideração formulado pelo requerente pelas mesmas razões 

declinadas no despacho lançado no Id 12987788, bem como, indefiro o 

pedido de parcelamento das custas processuais, também por falta de 

comprovação da falta de condições financeiras do requerente para arcar 

com o ônus processual. Intime-se a parte requerente por seu procurador, 

via DJE, pela segunda vez, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

nos autos o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretara no indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito com base no disposto no artigo 330. IV e art. 290 do CPC. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017885-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO MATTEUSSI (AUTOR(A))

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz 

incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, 

todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029709-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARTINS MARQUES BANDEIRA (AUTOR(A))

LUCIANA AMALIA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)

PAULA CRISTINA DA SILVA NESPOLI (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 16:00 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: 1020245-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELINA MANGOLIN SCUSSEL (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

VISTOS, A parte Requerente embora intimada para emendar o pedido 

inicial, a fim de comprovar a ausência de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixou transcorrer in albis o prazo. 

Importa grafar que pedidos de gratuidade constituem proporção 

considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo 

distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse benefício, 

como exigência de uma justiça administrável, que possa autosustentar 

materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a todos, 

indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não possam 

despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um processo 

com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento no que 

dispõe o artigo 99 §2º do CPC, e o artigo 468 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria (CNGC) INDEFIRO por ora o pedido de gratuidade 

formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para no prazo de 15 

(quinze) dias recolher as custas processuais, sob pena do cancelamento 

do feito e indeferimento da inicial, com base no artigo 290 do CPC. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020696-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE CARVALHO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

ENOQUE BARROS DE OLIVEIRA (RÉU)

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018037-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA (ADVOGADO(A))

IVAN EURIPEDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO (ADVOGADO(A))

J MACHI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J B DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E 

SUINAS - ME (RÉU)

 

VISTOS, A parte Requerente embora intimada para emendar o pedido 

inicial, a fim de comprovar a ausência de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixou transcorrer in albis o prazo. 

Importa grafar que pedidos de gratuidade constituem proporção 

considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo 

distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse benefício, 

como exigência de uma justiça administrável, que possa autosustentar 

materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a todos, 

indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não possam 

despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um processo 

com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento no que 
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dispõe o artigo 99 §2º do CPC, e o artigo 468 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria (CNGC) INDEFIRO por ora o pedido de gratuidade 

formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para no prazo de 15 

(quinze) dias recolher as custas processuais, sob pena do cancelamento 

do feito e indeferimento da inicial, com base no artigo 290 do CPC. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012084-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FELIX CASTRO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU BMG GESTAO DE VENDAS LTDA. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 16:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007958-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 08:30 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: 1014465-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

FRANCISCO BATISTA DE SOUSA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

iNTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO OFERTADA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008001-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012077-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

FRITIS BRITO DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007967-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007558-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008600-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 12:00 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008687-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 12:30 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008847-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 13:00 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.
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Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008735-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 13:30 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008587-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 14:00 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009585-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 14:30 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009541-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 15:00 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014374-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERENTE)

ELTON CARLOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 15:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012417-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 16:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012584-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

MARIA AMELIA SARAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 08:00 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: 1018990-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/11/2018, às 08:30 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: 1032523-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

JANDERSON DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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 
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Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022939-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA (AUTOR(A))

carlos eduardo duarte teixeira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022939-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AT Vistos. Ante o 

descumprimento da liminar noticiado e reiterado no Id nº 15409358, 

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, 02 de Outubro de 2018. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013265-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLIOT BECK HONORIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LAURA REGINA RIBEIRO SANTIAGO DE FRAGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013265-53.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAURA REGINA RIBEIRO SANTIAGO DE FRAGA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AT Vistos. Ante o 

descumprimento da liminar noticiado no Id nº 15364715, 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, 02 de Outubro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1305437 Nr: 9791-57.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SARAIVA GRANJEIRO, MARGARIDA BELIZARIO 

SILVA GRANJEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÚTUA ASSISTÊNCIA DOS PROFIS DE 

ENGENHARIA ARQUITET AGRONOMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1305437

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição à Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, Processo Código nº 335663, em apenso.

No caso, o executado citado por Edital, não se pronunciou na ação de 

execução, sendo-lhe nomeado Curador Especial, que em síntese vem 

oferecer embargos por negativa geral, alegando ocorrência do instituto da 

prescrição.

A certidão lavrada as folhas 10, confirma a tempestividade destes 

embargos, não havendo no feito, formulação do pedido de aplicação do 

efeito suspensivo.

Dessa forma, recebo os Embargos a Execução, sem aplicação do efeito 

suspensivo, por falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 

919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

 Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante, observando-se o que dispõe o art. 183, § 1o 

e 186, § 1º, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1305435 Nr: 9790-72.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ROCHA VIANA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1305435

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição à Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, Processo Código nº 434814, em apenso.

No caso, o executado citado por Edital, não se pronunciou na ação de 

execução, sendo-lhe nomeado Curador Especial, que em síntese vem 

oferecer embargos por negativa geral, alegando ocorrência do instituto da 

prescrição.

A certidão lavrada as folhas 10, confirma a tempestividade destes 

embargos, não havendo no feito, formulação do pedido de aplicação do 

efeito suspensivo.

Dessa forma, recebo os Embargos a Execução, sem aplicação do efeito 

suspensivo, por falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 

919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

 Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante, observando-se o que dispõe o art. 183, § 1o 

e 186, § 1º, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1305434 Nr: 9789-87.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DO AMARANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONESIMO NUNES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1305434

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição à Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, Processo Código nº 387798, em apenso.

No caso, o executado citado por Edital, não se pronunciou na ação de 

execução, sendo-lhe nomeado Curador Especial, que em síntese vem 

oferecer embargos por negativa geral, alegando ocorrência do instituto da 

prescrição.

A certidão lavrada as folhas 11, confirma a tempestividade destes 

embargos, não havendo no feito, formulação do pedido de aplicação do 

efeito suspensivo.

Dessa forma, recebo os Embargos a Execução, sem aplicação do efeito 

suspensivo, por falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 

919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

 Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante, observando-se o que dispõe o art. 183, § 1o 

e 186, § 1º, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1305430 Nr: 9787-20.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. F. MORENO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON FERNANDEZ ALVES PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1305430

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição à Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, Processo Código nº 720751, em apenso.

No caso, o executado citado por Edital, não se pronunciou na ação de 

execução, sendo-lhe nomeado Curador Especial, que em síntese vem 

oferecer embargos por negativa geral, alegando ocorrência do instituto da 

prescrição.

A certidão lavrada as folhas 11, confirma a tempestividade destes 

embargos, não havendo no feito, formulação do pedido de aplicação do 

efeito suspensivo.

Dessa forma, recebo os Embargos a Execução, sem aplicação do efeito 

suspensivo, por falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 

919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

 Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante, observando-se o que dispõe o art. 183, § 1o 

e 186, § 1º, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1308507 Nr: 10493-03.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA ALVES RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE/IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1308507

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição à Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, Processo Código nº 460233, em apenso.

No caso, o executado citado por Edital, não se pronunciou na ação de 

execução, sendo-lhe nomeado Curador Especial, que em síntese vem 

oferecer embargos por negativa geral, alegando ocorrência do instituto da 

prescrição.

A certidão lavrada as folhas 11, confirma a tempestividade destes 

embargos, não havendo no feito, formulação do pedido de aplicação do 

efeito suspensivo.

Dessa forma, recebo os Embargos a Execução, sem aplicação do efeito 

suspensivo, por falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 

919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

 Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante, observando-se o que dispõe o art. 183, § 1o 

e 186, § 1º, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 299375 Nr: 12911-94.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALVINO RODRIGUES JUNIOR

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

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

OAB:12061/MT, FERNANDA AUGUSTA FERREIRA LIMA BLATT - 
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OAB:11815/MT, GERALDA DIVANESA SOUZA - OAB:326.210/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7.057/MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-A

 Código do Processo n 299375

Vistos,

A parte exeqüente vem requerer o levantamento do valor penhorado nos 

autos, deixando contudo, de se pronunciar quanto a extinção do feito.

Dessa forma, intime-se a parte exeqüente para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se nos autos, sob pena preclusão e consequente extinção do 

feito, por satisfação da dívida.

 Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos para apreciação do pedido formulado as folhas 321.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 953603 Nr: 1846-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRMDO, OSVALDO ALVES DE OLIVEIRA, JGDOV, 

ANTONINHO VIEIRA DA SILVA

 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Código do Processo nº 953603

Vistos,

 Cuida-se de processo em fase execução de sentença, que a parte 

executada intimada para pagar a condenação apresenta nos autos, guia 

de depósito do valor que entende devido (fls. 139/144), impugnando o 

cumprimento da sentença, alegando excesso de execução, reconhecendo 

expressamente devido a quantia depositada nos autos no valor de R$ 

23.759,87 (vinte e três mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e 

sete centavos).

A parte exequente vem aos autos se manifestar quanto à impugnação 

apresentada, requerendo o levantamento do valor incontroverso 

reconhecido pela parte executada.

Estando expressamente reconhecido pela parte executada o valor que 

entende devido, defito o pedido de levantamento formulado pela exequente 

as folhas145/147.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento da 

quantia incontroversa depositada nos autos (fls. 143/144), com os 

rendimentos do período, na conta indicada pelo exequente nos autos.

 Antes, porém, cumpra-se a disposição contida no Provimento nº 68, de 

03/05/2018, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 48 horas, querendo, apresentar impugnação 

ou recurso quanto ao deferimento do levantamento do valor deposito nos 

autos, sob pena de preclusão.

A seguir, voltem-me os autos conclusos para decisão da impugnação.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1144494 Nr: 29398-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSO LOURENCIO SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Código do Processo nº 1144494

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, que a parte 

exequente vem discordar do valor depositado pela parte executada para 

pagamento da condenação, alegando que não foram incluídos no cálculo 

os honorários sucumbenciais majorados na corte superior. Ao final requer 

o levantamento do valor incontroverso depositado e o prosseguimento do 

feito pelo saldo remanescente, anexa no feito a planilha de cálculo do 

saldo remanescente.

Na planilha do cálculo apresentada pelo executado (fls. 163), consta como 

honorários sucumbenciais um valor diverso do fixado as folhas 152.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pela parte exequente, expeça-se 

alvará em seu favor para levantamento da quantia incontroversa 

depositada as folhas 164, devidamente atualizados com os rendimentos 

do período, na conta indicada no feito.

 Antes, porém, cumpra-se a disposição contida no Provimento nº 68, de 

03/05/2018, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 48 horas, querendo, apresentar impugnação 

ou recurso quanto ao deferimento do levantamento do valor deposito nos 

autos, sob pena de preclusão.

A seguir, intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído 

nos autos, via DJE, para no prazo de cinco dias, comprovar nos autos o 

pagamento do saldo remanescente da condenação, devidamente 

atualizado, sob pena de execução forçada, ressaltando, que sobre o valor 

remanescente deverá incidir a multa de 10% e, ainda, honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), estipulados pelo § 1º do artigo 523, 

do CPC, já incluídos no cálculo.

Decorrido o prazo acima referido, sem manifestação diga a parte 

exequente em cinco dias, e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1082740 Nr: 2813-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA, WILLIAN 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA DOS SANTOS LARREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085

 Código do Processo nº 1082740

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença com penhora 

Bacenjud formalizada nos autos, onde a parte executada vem aos autos 

informar que os valores depositados na conta bancária objeto da 

constrição judicial formalizada por este Juízo, provêm de 

remuneração/salário. Ao final, requer a liberação da quantia penhorada.

 A parte exequente intimada, deixou decorrer o prazo sem manifestação 

nos autos, conforme relata a certidão de folhas 119.

No caso, verifica-se dos documentos anexados as folhas 115/116, que os 

valores objeto da constrição formalizada as folhas 103/105, na conta 

bancária da executada, provêm de remuneração/salário.

Assim, restando comprovado que a penhora Bacenjud formalizada as 

folhas 103/105, atingiu o salário da parte executada, impõem-se o 

desbloqueio daquele valor, por serem os vencimentos impenhoráveis, 

conforme preconizado pelo inciso IV do artigo 833 do CPC.

Ante ao exposto, determino que se expeça em favor da parte executada, 

alvará para levantamento do valor penhorado as folhas 103/105, na conta 

indicada nos autos.

A seguir, fundamentado no que dispõe o artigo 524, inciso VII, do CPC, 

intime-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias, promover o normal 

andamento desta execução, indicando nos autos bens de propriedade da 

parte executada para penhora, ou requerer o que entender de direito.

Intime-se a partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Setembro de 2018.
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 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1123983 Nr: 20416-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, impugnar a 

contestação de fls. 101/162, ofertada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 334068 Nr: 4518-49.2008.811.0041

 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: POSTO CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISANET BRASIL - COMPANHIA BRASILEIRA 

DE MEIOS DE PAGAMENTO

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

OAB:11242

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

OAB:154.694, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A

 Código do Processo nº 334068

Vistos,

 Cuida-se de processo em fase execução de sentença, que a parte 

exequente vem requerer o levantamento do valor incontroverso 

depositado as folhas 804 reconhecido pela parte executada.

Na presente execução, a parte exequente manifestou-se quanto 

irresignação apresentada pela executada em relação a penhora realizada 

nos autos, requerendo o levantamento do valor incontroverso reconhecido 

pela parte executada.

Se expressamente reconhecido pela parte executada, defito o pedido de 

levantamento formulado pela exequente 837/838.

Expeça-se em favor da parte exequente alvará para levantamento da 

quantia incontroversa depositada nos autos (fls. 804), com os 

rendimentos do período, na conta indicada pelo exequente nos autos.

 Antes, porém, cumpra-se a disposição contida no Provimento nº 68, de 

03/05/2018, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 48 horas, querendo, apresentar impugnação 

ou recurso quanto ao deferimento do levantamento do valor deposito nos 

autos, sob pena de preclusão.

A seguir, voltem-me os autos conclusos para decisão.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1º de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103315 Nr: 11836-05.2016.811.0041

 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: PRISCILLA VIGIDO ROCHA

 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 GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (requerido) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 177/184.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 707048 Nr: 837-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO CAMPIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Código do Processo n 707048

Vistos,

A parte exequente vem aos autos requerer o levantamento do valor 

depositado as folhas 513, deixando, contudo, de se pronunciar quanto ao 

arquivamento do feito.

Dessa forma, para fins de extinção e arquivamento do feito, intime-se a 

parte exequente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de preclusão.

 Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos quando então será analisado o pedido de levantamento 

formulado pelo exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1º de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 729223 Nr: 25211-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO MARANHÃO AYRES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME, 

FORMAPLAS FRANCHISING LTDA - EPP, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, FERNANDO MARANHAO AYRES FERREIRA - 

OAB:226.342/SP, REGINA SUENY DIOZ SILVA - OAB:8170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - OAB:12026, 

CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:20720-B, CHRISTIAN 

SIEBERICHS - OAB:16789 OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, MAYRA LANDER REGASSO RESCHKE - OAB:22293/O

 Código do Processo nº 799223

Vistos,

A parte executada vem aos autos requerer a dilação de prazo para se 

manifestar quanto ao teor da intimação lançada na certidão de folhas 441.

Defiro ao requerente o prazo suplementar de 10 dias, para manifestar-se 

nos autos quanto aquela intimação, sob pena de preclusão, passando o 

novo prazo a fluir a partir da intimação desta decisão.

Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

D

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1º de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 112960 Nr: 12078-57.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 ROGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARQUEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMASCENO 

- OAB:3.620/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal, 
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manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls. 598.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 915757 Nr: 40658-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO MOREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, THIAGO DE PAULA LUZ - OAB:GO/ 31.404

 Código do Processo nº 915757

Vistos,

A parte requerida vem aos autos anexar comprovante de depósito para 

pagamento da condenação (fls. 221/225).

 Em manifestação a parte requerente alega que o valor depositado pela 

requerida é menor que o débito da condenação, apresenta o cálculo da 

dívida, requerendo o levantamento do valor incontroverso depositado nos 

autos, e o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente.

Dos autos verifica-se que executada deixou de incluir no cálculo a 

condenação em honorários.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pela parte exequente as folhas 

279/280, expeça em seu favor alvará para levantamento da quantia 

incontroversa depositada nos autos, as folhas 275, com os rendimentos 

do período, na conta indicada no feito.

 Antes, porém, cumpra-se a disposição contida no Provimento nº 68, de 

03/05/2018, do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 48 horas, querendo, apresentar impugnação 

ou recurso quanto ao deferimento do levantamento do valor deposito nos 

autos, sob pena de preclusão.

A seguir, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado, via 

DJE, para no prazo de cinco dias, comprovar nos autos o pagamento do 

saldo remanescente da condenação, devidamente atualizados, sob pena 

de execução forçada.

Decorrido o prazo diga o exequente, em cinco dias, e voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1º de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 432409 Nr: 12242-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DOS REIS, EURICO DE SOUZA BRITEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código do Processo n 432409

Vistos,

A parte exequente requerer o levantamento do valor depositado as folhas 

248, deixando, contudo, de se pronunciar quanto ao arquivamento dos 

autos.

Isto posto, para fins de extinção do feito, intime-se a parte exequente para 

no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão e 

consequente extinção por satisfação da dívida.

 Ressalte-se que em caso de discordância com o valor depositado, deverá 

apresentar nos autos, no mesmo prazo, a planilha de cálculo 

demonstrando a existência de eventual saldo remanescente, sob pena de 

indeferimento do prosseguimento da execução.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos, para apreciação do 

pedido de folhas 266/267.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1º de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1223397 Nr: 12635-14.2017.811.0041

 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: TARCISIO MENUSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVALDO FILÓ, MARCO ANTONIO 

ALBERTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BROMBERG GONCALVES DE 

RESENDE - OAB:4361/MT, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7555-MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:8661/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 720503 Nr: 15929-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

EDSON JOSÉ ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA SUELY GOMES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILDA SUELY GOMES 

ALVES - OAB:4041-B

 Código do Processo nº 720503

Vistos,

Trata-se de em fase de Cumprimento de Sentença, que a parte executada 

apresenta nos autos guia de depósito aduzindo corresponder ao valor de 

30% da condenação (fls. 219/211), requerendo o parcelamento do 

restante em 06 (seis) parcelas sucessivas e mensais.

No caso, a parte executada, também já depositou nos autos a parcela de 

numero 1/6, conforme se verifica as folhas 236/238.

Isto posto, postergo por ora a apreciação do pedido formulado as folhas 

233/234, intime-se a parte exequente, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto ao pedido de 

parcelamento da condenação formulado pela parte executada, sob pena 

de preclusão e concordância tácita.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1º de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1122628 Nr: 19887-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO CLARICE LISPECTOR, 

ALTERNATIVA - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, WANNYA 

TEREZINHA DE SOUZA COELHO, JULIO CESAR ANDRADE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CECILIO DE MESQUITA - 

OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

do bens oferecido a penhora de fls. 127/129.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 446423 Nr: 20750-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 112 de 524



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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CORREA MARQUES - 

OAB:10.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:8064/MT

 Código – 446423

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 118/120, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC.

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 01 de Outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 943704 Nr: 56719-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS LIMA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Rafael Silva do 

Amaral para, no prazo legal, proceder com a devolução dos autos sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1325106 Nr: 14549-79.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO, MONICA 

CARAJOINAS RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RUY BOSSAY TOLEDO, LIA DE 

LARA PINTO TOLEDO, CARLOS ROBERTO VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 99, §2º, artigo 77, §2º, 

artigo 330, inciso III e artigo 485, incisos I, IV e VI todos do CPC:1)DEFIRO a 

retificação do valor atribuído à causa na emenda a inicial de fls.39/65. 

DETERMINO que a Secretaria retifique o valor da causa no sistema e na 

capa dos autos.2)INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado na 

inicial;3)RECONHEÇO a oposição destes Embargos de Terceiro protelatório 

e obstrutivo à ordem proferida nos autos do Cumprimento de Sentença 

nº19989-13.2005.811.0041 – Cód.209322, como ATO ATENTATÓRIO À 

DIGNIDADE DA JUSTIÇA, nos termos do artigo 77, incisos IV e VI, §1º do 

CPC, por consequência, CONDENO a parte Embargante ao pagamento de 

multa pecuniária no patamar máximo de 20% sobre o valor da causa; 4)Por 

fim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Custas e despesas processuais pela parte 

Autora, sem honorários tendo em vista a não angularização do 

feito.Preclusa a via recursal, arquive-se, observando as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-seCuiabá, 28 de setembro de 2018YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 209322 Nr: 19989-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RUY BOSSAY TOLEDO, LIA DE LARA 

PINTO TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODELIO ALVES RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:6174

 VISTOS,

 Certifique a Secretaria acerca do cumprimento da ordem de fls.239, após 

voltem-me conclusos para deliberações e análise do pedido de suspensão 

do feito, formulado pelo Exequente às fls.232.

Cumpra-se

Cuiabá, 28 de setembro de 2018

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1031650 Nr: 37609-86.2015.811.0041

 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: LUIZ FERNANDO BARBOZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:OAB/MS 9.979, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

formulados pelo Autor LUIZ FERNANDO BARBOSA MOURA em face de 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (1ª Ré) e MAPFRE VIDA S.A (2ª 

Ré), para o fim de CONDENAR solidariamente às Requeridas ao 

PAGAMENTO integral em favor do Autor o valor da indenização devida a 

título de cobertura contratual por Invalidez Permanente por Acidente – IPA, 

R$158.630,40 (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta reais com 

quarenta centavos) (apólice de fls.21), acrescido ao remanescente juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária (INPC) 

a partir da celebração do contrato securitário. CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais no equivalente a 20% do valor da condenação. 

(artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).ACOLHO o pedido de 

retificação do nome da 1ª Requerida formulado pela Ré às fls.32v/33, 

providencie a Secretaria com as devidas anotações.Por fim, DETERMINO a 

Secretaria que providencie o desentranhamento da fls.196 dos autos, aos 

devidos fins, eis que não se refere ao feito. Certifiquei-se.Preclusa a via 

recursal, inexistindo ulteriores deliberações, certifique-se, intimem-se as 

partes nos termos do artigo 523 do Novo Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 28 de setembro de 

2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1084969 Nr: 3801-56.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CIELT REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA DE SOUZA SILVA - 

OAB:14741/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 114/115, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (requerida) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

Notificação
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Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005588-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MIRIAN CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS, A parte Requerente embora intimada para emendar o pedido 

inicial, a fim de comprovar a ausência de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixou transcorrer in albis o prazo. 

Importa grafar que pedidos de gratuidade constituem proporção 

considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo 

distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse benefício, 

como exigência de uma justiça administrável, que possa autosustentar 

materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a todos, 

indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não possam 

despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um processo 

com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento no que 

dispõe o artigo 99 §2º do CPC, e o artigo 468 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria (CNGC) INDEFIRO por ora o pedido de gratuidade 

formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para no prazo de 15 

(quinze) dias recolher as custas processuais, sob pena do cancelamento 

do feito e indeferimento da inicial, com base no artigo 290 do CPC. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029364-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO (ADVOGADO(A))

RAFAELA RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1029364-64.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

interposta por RAFAELA RIBEIRO COSTA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO –DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, na qual postula a 

concessão da tutela de urgência para determinar a exclusão de seus 

dados dos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da cobrança da 

fatura de recuperação de consumo da UC nº 6/260966-7 referente a 

suposta irregularidade encontrada no medidor instalado na sua residência, 

e que teria ensejado ao débito no valor de R$ 9.264,14 (nove mil, duzentos 

e sessenta e quatro reais e quatorze centavos). Relata sobre a 

irregularidade no procedimento administrativo adotado pela Requerida e 

não ter praticado qualquer ato que pudesse ensejar sua responsabilidade 

sobre eventuais defeitos no aparelho medidor. DECIDO . O art. 300, do 

Código de Processo Civil, prevê que será concedida tutela de urgência 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O caso em 

apreço, consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de 

consumo, isso porque a Requerida como prestadora de serviço é parte 

não vulnerável na relação de consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir 

com o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames 

da Lei Consumerista. Os documentos imbricados com a inicial dão conta 

nesse momento processual de cognição sumária da probabilidade do 

direito, porquanto por se tratar de dívida pretérita e estando a regularidade 

do procedimento administrativo relativo à recuperação de consumo em 

discussão, não é razoável permitir, neste momento, a 

inclusão/manutenção do nome da parte Autora nos cadastros de 

devedores inadimplentes (SPC, SERASA, CADIN, etc...), de modo que não 

há certeza acerca da exigibilidade da dívida, o que somente será 

esclarecido no decorrer da ação, pois depende de dilação probatória. No 

mais, vislumbro que pode haver o perigo de dano, e causar prejuízos à 

parte Requerente, pois não há se olvidar que em casos desse jaez, a 

inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo 

ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de 

difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na 

honra da pessoa jurídica. Por fim, importa consignar a ausência de 

prejuízo para a concessionária/Requerida, sendo que tal medida pode ser 

revertida a qualquer momento em caso de eventual inadimplemento de 

débitos. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA vindicada para o fim de DETERMINAR que a parte 

Requerida que no prazo de 48h (quarenta e oito horas), EXCLUA os dados 

da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, 

REFIN e CONGÊNERES), no que concerne ao débito ora discutido, até o 

deslinde do feito, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – 

CDC), além de recair em MULTA POR HORA de descumprimento que fixo 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). DETERMINO que a Secretaria por 

meio do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos DESIGNE a 

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 

se realizará 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-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, inclusive a existência de emenda. Fica a parte Requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029210-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

JULLIANA LETICIA DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISE MARIA EPIFANIA SANTIAGO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1029210-46.2018.8.11.0041(P) VISTOS, Trata-se de Execução de 

Título Extrajudicial lastreada em 05 (cinco) boletos bancários, dentre os 

quais 03 (três) são provenientes da NF nº 426.156 e 02 (dois) da NF nº 

426.319, todas devidamente juntadas aos autos. Todavia, verifico que a 

parte Exequente alega ter efetuado o protesto dos títulos POR INDICAÇÃO, 

o que a princípio pressupõe a ausência de aceite dos títulos, contudo, as 

“telas” acostadas no id.n.15172934 não são idôneas para comprovação 

da efetivação. Desta feita, INTIME-SE a parte Exequente para no prazo de 

15 (quinze) dias juntar aos autos os respectivos instrumentos de 

protestos das duplicatas (boletos), sob pena de indeferimento da petição 

inicial, por se tratarem de documento imprescindível para propositura da 

ação executiva. Após, voltem os autos conclusos para análise de pedido 

de tutela de urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1029140-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO (AUTOR(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE GONCALVES DELGADO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1029140-29.2018.8.11.0041(p) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, ENCARGOS E ACESSÓRIOS c/c 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por JUARES SILVA SAMANIEGO em 

desfavor de VICENTE GONÇALVES DELGADO, alegando em síntese que 

firmou contrato de locação residencial com o Requerido por prazo 

determinado de 01 (um) ano, com início em 23/02/2016. Discorre que o 

Requerido encontra-se inadimplente com os alugueres desde 

MARÇO/2018, estando ainda em débito com o pagamento do IPTU a partir 

de 11/04/2017, razão pela qual pleiteia, liminarmente o despejo do 

Requerido do imóvel, e, ao final, a rescisão do contrato com a condenação 

do mesmo ao pagamento dos valores devidos. É o que merecia destaque. 

DECIDO Sobre o despejo na modalidade perquirida pela parte Autora, o art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 114 de 524



59 §1º, incisos I e IX da Lei nº 8.245/91 in verbis, assim determina: “Art. 59 

[...] - § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) I - o descumprimento do mútuo 

acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e 

por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis 

meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; (...) IX – 

a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 

estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 

37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de 

exoneração dela, independentemente de motivo.” Desse modo, nas ações 

de despejo, com fundamento exclusivo na falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação, poderá ser concedida liminar, para desocupação 

em quinze dias, inaudita altera pars, desde que: a) seja prestada caução 

no valor equivalente a três meses de aluguel; b) esteja contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo. Conforme se observa do instrumento 

contratual juntado no id n. 15161164, trata-se de locação de imóvel 

residencial, ao qual não foi atribuída nenhuma das hipóteses de garantia 

para o cumprimento das obrigações assumidas. Desta forma ante a 

alegação de inadimplência do Requerido, bem como presentes os demais 

requisitos legais autorizadores do despejo imediato do locatário, 

materializa-se o direito da locadora em reaver o objeto da locação. 

Todavia, para a concessão da medida vindicada, necessário que a 

Requerente apresente CAUÇÃO idônea para a garantia do Juízo, no valor 

correspondente ao débito no valor equivalente a 03 (três) meses de 

aluguel, sob pena de revogação da medida. ANTE AO EXPOSTO, prestada 

a caução pela parte Requerente, em valor equivalente a 03 (três) meses 

de aluguéis, nos termos do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, 

DEFIRO LIMINARMENTE O DESPEJO do locatário VICENTE GONÇALVES 

DELGADO, sublocatários e/ou eventuais ocupantes. CITE-SE e INTIME-SE 

a parte Requerida, bem ainda eventuais sublocatários e/ou ocupantes 

(art.59,§2º) para no prazo de 15 (quinze) dias, desocupar voluntariamente 

o imóvel sob pena de despejo coercitivo ou apresentar de defesa, sob 

pena de revelia (art.344 do CPC), advertindo que, no primeiro caso, o 

despejo liminar poderá ser elidido se, no prazo da desocupação voluntária, 

efetuar o depósito judicial que contemple a totalidade do valor reivindicado 

pelo locador (art. 59, §3º); devendo observar o percentual de honorários 

advocatícios previsto no contrato, e no caso de omissão contratual, ficam 

desde já arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito 

atualizado (art.62, II, ”d”) No ato do cumprimento, deverá o Oficial de 

Justiça confeccionar o auto de verificação circunstanciado do estado em 

que se encontra o imóvel. Findo o prazo para desocupação, contado da 

data da citação, o mesmo Oficial de Justiça, deverá retornar ao imóvel 

para constatar se houve cumprimento da ordem, e imitir o locador na 

posse do imovel (art.66), ou caso contrário, proceder-se-á a 

desocupação compulsória da parte Requerida, lavrando o competente 

auto de desocupação e constatação do real estado do imóvel no momento 

da desocupação, posteriormente entregando o bem em mãos do 

Requerente.(art.65) Fica desde já deferido o reforço policial e 

arrombamento, caso seja necessário, bem como o cumprimento do 

mandado sob regime de plantão. Caso efetuado a purga da mora ou a 

desocupação voluntária, autorizo o levantamento dos valores depositados 

mediante alvará, inclusive do depósito a título de caução, de acordo com 

inciso IV, do art. 62, da Lei n. 8.245/91 em favor da parte Autora, 

independente de nova decisão. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032900-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA BRANCO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1032900-83.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Trata-se ação denominada 

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DA MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO” proposta por JOSÉ MARIA BRANCO NETO em 

face da concessionária ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Apesar de confusa a narrativa dos fatos, é possível extrair 

que o Autor já propusera anteriormente outras duas ações em desfavor 

da parte Requerida, as quais tramitam no juízo da 8ª Vara Cível desta 

Comarca, sob os nºs 1032364-09.2017.8.11.0041 (fatura do mês de 

setembro/2017) e 1006538-44.2018.8.11.0041 (fatura do mês de 

dezembro/2017), objetivando “anular” ou “revisar” as faturas de consumo 

de energia de sua residência (UC 6/281104-0), sob o mesmo argumento 

de que o consumo faturado não reflete a realidade da carga instalada. 

Desta feita, sobretudo considerando que os referidos processos ainda 

estão na fase instrutória, vislumbro imprescindível a reunião das ações 

judiciais diante da similitude da causa de pedir, de modo a evitar decisões 

conflitantes acerca do mesmo pleito revisional, além da economia 

processual principalmente na produção de provas e deliberações do juízo. 

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir. [...] § 2o Aplica-se o disposto no 

caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento 

relativa ao mesmo ato jurídico; Desta feita, nos termos do artigo 55 do CPC, 

reconheço de ofício a conexão do presente feito com os autos nºs 

1032364-09.2017.8.11.0041 e 1006538-44.2018.8.11.0041 em trâmite na 

8ª Vara Cível da Capital, e, por consequência DETERMINO a remessa do 

presente feito ao juízo prevento para reunião e processamento em 

conjunto. INTIME-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030632-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

MARINEZ MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1030632-56.2018.8.11.0041 VISTOS, No caso, constato a 

existência de incongruências entre a narrativa dos fatos, os pedidos e os 

documentos imbricados na exordial, que a princípio impossibilitam a 

adequada interpretação judicial, notadamente quanto ao quesito “interesse 

processual”. A parte Autora pretende o ressarcimento de valores que 

alega terem sido cobrados “a maior” nas faturas com leitura em 

26/07/2018 de 290 kwh, vencimento em 02/08/2018 e da na fatura com 

leitura em 24/08/2018 de 374 kwh , vencimento em 31/08/2018, sob o 

argumento que a parte Requerida não levou em consideração o seu 

enquadramento como “consumidora de baixa renda”, requerendo ainda em 

sede de tutela de urgência “para que as faturas de energia elétrica, 

venham como consumidora "baixa renda” e por ser beneficiária da bolsa 

família." Todavia, infere-se das faturas acostadas no id.n.15352497 que 

esta expressamente consignadas a Classe/Subcl como 

“RESIDENCIA/BAIXA RENDA MONOFÁSICO”. Diz ainda a parte Autora que 

“nunca consumiu acima da média de 237,45 kwh mês, nos últimos 11 

(onze) meses (período de agosto/2017 a julho/2018)”, todavia, infere-se 

das faturas que nos meses de NOV/17 e DEZ/17, o consumo aferido 

naquele período foi de 329kwh e 312 kwh respectivamente. Importa frisar 

que não há sequer um documento que possibilite este juízo identificar 

dentre outras, as condições do imóvel, número de moradores, etc..., pois 

inúmeros fatores podem contribuir para que em determinado período 

ocorra oscilação no consumo ou até mesmo o registro exacerbado; Desta 

feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 321 do referido Código de Processo Civil, EMENDAR A 

INICIAL, sob pena de indeferimento e extinção, para o fim de: 1) Esclarecer 

e reformular a narrativa dos fatos com a causa de pedir e pedidos, 

devendo, para tanto, apresentar NOVA PETIÇÃO INICIAL. Considerando 

ainda que, a atual sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de 

atuação conjunta dos usuários internos (juízes e servidores) e externos 

(partes, advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços 

enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da 

petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário para todos os 

usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o 

fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que apresente 
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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, que determinou: Art. 32. 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas de 

forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos "Descrição" e "Tipo de Documento", exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. (...) § 4º não 

sanada a anomalia, o Magistrado determinará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, procederá na forma do 

parágrafo único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de 

apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação 

jurisdicional e ao exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o 

magistrado determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos 

anteriormente juntados. Por fim, com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Decorrido o prazo supra, 

voltem os autos conclusos para análise de decisão com pedido de 

urgência ou extinção. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021056-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIONEY DA CRUZ MATA (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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1021056-73.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

14943108/14943139 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14943139 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14943125 

conforme acordado na avença. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, conforme estabelecido na avença. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035055-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER MARCELO MAYER (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1035055-93.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, KLEBER MARCELO MAYER, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

14/08/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e trauma crânio 

encefálico”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00, (Treze mil 

e quinhentos reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 10748391. A Requerida apresentou contestação id. 

11393224, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial ante a falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

11873271. A parte Requerida (id. 12860789), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que não foi possível admitir que há nexo de causualidade 

entre o acidente. Impugnação à contestação corroborada id. 12893695. A 

parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial 

(id. 12893992), tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. Os autos vieram conclusos para sentença É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. De 

proêmio registro que a impugnação do Requerido quanto ao nexo causal 

não comprovado, o documento hospitalar anterior ao acidente, não 

desconstitui direito autoral, uma vez que a parte Requerente corroborou 

no caderno processual (id. 10748374, pág 2), que a data do acidente 

como sendo em 14/08/2017 e outras documentações, pertinentes para 

comprovação do acidente e do nexo de causalidade entre o fato e as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 116 de 524



lesões sofridas. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 10748391), Certidão de Ocorrência( 

12819920) Relatório Médico (id. 10748374), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 11873271 concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesão da estrutura crâniofacial, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 11873271), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão residual, com perda de 10% (dez por 

cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. Com relação ao ônus da sucumbência, a 

parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: 

postulou o recebimento da integralidade do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da data que tomou conhecimento do acidente e correção monetária com 

índice INPC sobre o montante a partir da entrada em vigor da medida 

provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 
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inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente KLEBER MARCELO MAYER, a 

quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais),, referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 14/08/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020605-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDEVINO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1020605-48.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15285488 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14605659/14605699 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14605699 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15285488 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022980-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ALLIAB SAADAD DE SOUZA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1022980-22.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15286503 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14490802/14490819 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14490817 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15286503. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004634-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1004634-86.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, A parte Autora teve o 

pedido de gratuidade da justiça indeferido pela decisão juntada no 

id.n.13401285, proferida em 30/05/2018, e ao invés de interpor o 

competente recurso, deixou transcorrer in albis o prazo, como também 

não comprovou o recolhimento das custas processuais, cingindo-se 

aventar “pedido de reconsideração” em 09/07/2018. Desta feita, 

considerando a manifesta impertinência do pedido de reconsideração 

formulado no id n. 14059421, seja porque extemporâneo e inexistente no 

ordenamento jurídico, não trouxe qualquer “fato novo” a fim de alicerçar a 

modificação da decisão anterior. A par disso, impõe-se a extinção do feito 

em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo (recolhimento das custas) nos termos do 

inciso IV do art. 485 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária 

do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 

- RS (2011/0086537-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO 

RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE 

ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 

30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de 

intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial 

provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a 

intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o 

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. 

Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 

83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS. 

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, 

IV do CPC, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e por 
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consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição (artigo 248 

da CNGC alterado pelo Provimento n. 82/2014-CGJ). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029005-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

NILSON GONCALO GOMES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1029005-51.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15286523 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14767545/14767601 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14767601 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 15286523. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007223-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (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. 1007223-51.2018.8.11.0041 Valor da causa: $5,000.00 ESPÉCIE: 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: RODRIGO MISCHIATTI Endereço: RODOVIA EMANUEL 

PINHEIRO, KM 02, RES. SAN MARINO, QDA. 19 CASA 24, JARDIM 

FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-799 Nome: RODRIGO 

MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Endereço: AVENIDA ISAAC 

PÓVOAS, 1251, SALA 401, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-440 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: RUA BARÃO 

DE MELGAÇO, 915, - ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-300 Senhor(a): RODRIGO MISCHIATTI e outros 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: 13/11/2018 Hora: 10:00 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, 2 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1028761-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

JORGE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADE SABER DE CUIABA LTDA (RÉU)

LUIZ CARLOS CONCEICAO JUNIOR (RÉU)

JESSIKA ALEXANDRA ALENCAR PADILHA DA CONCEICAO (RÉU)

VALDERSON SOARES LEITE (RÉU)

GLADISLENE RODRIGUES DE SOUZA NEVES (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou 

oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado, 

referente ao Id nº 14606354.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007760-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ FERREIRA GOMES (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. 1007760-81.2017.8.11.0041 Valor da causa: $26,592.00 ESPÉCIE: 

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Endereço: AVENIDA JOAQUIM LOUZADA, 3015, - LADO ÍMPAR, NOVO 

COLORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-515 POLO PASSIVO: Nome: 

PEDRO LUIZ FERREIRA GOMES Endereço: RUA COLETORA 2, 13, quadra 

17, JARDIM UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-430 Senhor(a): 

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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 
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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: 13/11/2018 Hora: 10:30 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, 2 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: 1024019-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka (ADVOGADO(A))

SUSY FERNANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A BARROS - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1024019-54.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, considerando que a tentativa de citação 

fora infrutífera, redesigno Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 

23.11.2018, às 14:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação do 

Fórum da Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 2 de outubro de 2018 Thiago Ottoni 

Azambuja Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020616-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSA PIMENTA TOLOSA (REQUERENTE)

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

rosenilde alencar lima (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

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. 1020616-77.2017.8.11.0041 Valor da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MAYSA PIMENTA TOLOSA 

Endereço: RUA PORTUGAL, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-450 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, - DE 612 A 1510 - LADO PAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 01310-100 Nome: rosenilde alencar lima Endereço: desconhecido 

Senhor(a): MAYSA PIMENTA TOLOSA 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: 13/11/2018 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, 2 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: 1004254-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (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 
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DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1004254-63.2018.8.11.0041 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: RODRIGO MISCHIATTI Endereço: RODOVIA EMANUEL 

PINHEIRO, 24, RESIDENCIAL SAN MARINO, JARDIM FLORIANÓPOLIS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-799 Nome: RODRIGO MISCHIATTI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Endereço: AVENIDA ISAAC PÓVOAS, 

1251, SALA 401, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-440 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 915, - ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 

Senhor(a): RODRIGO MISCHIATTI e outros 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: 13/11/2018 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, 2 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032025-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL (ADVOGADO(A))

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (EXEQUENTE)

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (EXECUTADO)

DANIEL WINTER (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Exequente para retirar carta precatória para distribuição no 

juízo deprecado

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005130-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (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. 1005130-18.2018.8.11.0041 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: RODRIGO MISCHIATTI Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 1856, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-000 Nome: RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Bosque da Saúde, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL S/A Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 915, - ATÉ 1745/1746, 

PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 Senhor(a): RODRIGO MISCHIATTI 

e outros 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: 13/11/2018 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, 2 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: 1008012-84.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

FRIGOPESCA PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CARNES E FRIOS DO POVO LTDA - ME (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. 1008012-84.2017.8.11.0041 Valor da causa: $100,381.95 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: FRIGOPESCA 

PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - ME Endereço: BR 070, Km 50, 1, 

Posto Cinquentinha, Fazenda Estrela Chav, NOSSA SRA LIVRAMENTO - 

MT - CEP: 78170-000 POLO PASSIVO: Nome: COMERCIO DE CARNES E 

FRIOS DO POVO LTDA - ME Endereço: RUA PROFESSORA ALICE FREIRE 

SILVA PEREIRA, 1100, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-483 Senhor(a): 

FRIGOPESCA PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - ME 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: 13/08/2018 Hora: 12:00 Tipo: Conciliação Sala: 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO Data: 19/12/2017 Hora: 08:30 

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, 2 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: 1005744-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (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. 1005744-23.2018.8.11.0041 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: RODRIGO MISCHIATTI Endereço: RODOVIA EMANUEL 

PINHEIRO, KM 02, RES. SAN MARINO, QDA. 19 CASA 24, JARDIM 

FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-799 Nome: RODRIGO 

MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Endereço: AVENIDA ISAAC 

PÓVOAS, 1251, SALA 401, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-440 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: RUA BARÃO 

DE MELGAÇO, 915, - ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-300 Senhor(a): RODRIGO MISCHIATTI e outros 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: 13/11/2018 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, 2 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016832-92.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO (ADVOGADO(A))

AUREA SOUTO AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CARLOS FREITAS FERREIRA (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. 1016832-92.2017.8.11.0041 Valor da causa: $60,000.00 ESPÉCIE: 

[POSSE, RESCISÃO / RESOLUÇÃO]->DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94) POLO ATIVO: Nome: 

AUREA SOUTO AQUINO Endereço: AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE 

FIGUEIREDO, 158, ap.82, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-300 POLO PASSIVO: Nome: EMERSON CARLOS FREITAS 

FERREIRA Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, 1315, - DE 

1859/1860 A 2461/2462, CAMPO VELHO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-300 

Senhor(a): AUREA SOUTO AQUINO 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: 13/11/2018 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, 2 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 394147 Nr: 29751-14.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO SAMUEL DE CASTRO CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY MARGARIDA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS LIBERATO - OAB:10.814-E, EDILEUSE DA SILVA PORTO - 

OAB:11173/MT, NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:10.572/MT, 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256-MT

 A sentença que julgou improcedente a ação transitou em julgado, 

conforme certidão de fls. 95.

O pedido formulado pela requerida às fls. 102 não se presta à 

continuidade da lide nem a eventual cumprimento de sentença.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 231910 Nr: 1329-34.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN MÁRCIA DA COSTA E SILVA LEVENTI, 

ESPÓLIO DE NOÊMIA DA COSTA E SILVA, AROLDO DE ALMEIDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, CAROLINE PEREIRA MALTA - 

OAB:24574/O, EVERALDO SANTOS DUARTE - OAB:16.271/MT, FLAVIO 

GILL FERREIRA MACHADO - OAB:10.725, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6.882/MT, MARCO ANTONIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369/MT

 Nesta data, intimo a parte exequente, via advogado, para apresentar 

planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 892453 Nr: 24874-55.2014.811.0041

 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: STEPHANIE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).MILTON JONES AMORIM VIEIRA , OAB/MT nº 

16216 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1045588 Nr: 44163-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª) MILTON JONES AMORIM VIEIRA , OAB/MT nº 

16216 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 83895 Nr: 9551-30.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMILSON BANEDITO FERRAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOUZA FERRAZ DA 

COSTA - OAB:15.728/MT, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.862-A/MT

 Certifico que, nesta data, regularizei o cadastro da parte executada 

incluindo o Dr. Rafael Souza Ferraz da Costa como seu patrono, conforme 

procuração às fls. 234. Certifico mais que expedi nova intimação ao 

executado quanto a decisão de fls. 345, bem como para manifestar-se 

sobre a penhora no rosto dos autos efetivada. Decisão: "Vistos. 

Considerando a penhora de fls.339, intime-se o executado, por intermédio 

do seu advogado, nos termos do art. 841, §1º do Código de Processo 

Civil. Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa. Uma vez transcorrido o prazo sem 

indicação de bens, SUSPENDA-SE a presente execução 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 provisório 

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). 

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil. Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas 

diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências 

sem que a parte exequente demonstre a modificação da situação 

econômica da parte executada. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 16822 Nr: 10725-45.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMI KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, João 

Paulo Moreira Penna Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCELO GONÇALVES COLETA, 

THELMA COLETEA DE SOUZA, GUSTAVO TOLENTINO DE SOUZA, 

ELZANIRA GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB:4886/MT, 

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB:6940-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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: JEAN 

MARCELO GONÇALVES COLETA, portador do CPF nº 631.881.981-91, 

THELMA COLETA DE SOUZA, portadora do CPF nº 482.623.821-53 e 

ELZANIRA GONÇALVES DE SOUZA, portadora do CPF nº 284.625.641-15, 

sobre o valor total de R$ 52.851,17 (cinquenta e dois mil, quinhentos e 

cinquenta e um reais e dezessete centavos).2.RENAJUD:Por outro lado, 

caso a penhora de numerários resulte infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o 

pedido de busca junto ao sistema RENAJUD.3.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em 

caso de, mesmo realizadas todas as buscas via sistemas judiciais 

disponíveis, não ter sido localizados bens hábeis a assegurar o 

pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a 

presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma 

do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a 

prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de 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).Outrossim, 

anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1130827 Nr: 23335-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMOR DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por 

Claudemir dos Santos em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 97/100), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fl. 101).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 796321 Nr: 2664-44.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDL, LUCIA DOS REIS RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342, PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS - OAB:9392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte autora para se manifestar quanto ao não comparecimento 

pela 2ª vez consecutiva a perícia que fora agendada para 17/07/2018, no 

prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 855264 Nr: 57732-76.2013.811.0041

 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: NELSON ANTONIO DE ALMEIDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 124 de 524



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo as partes a se manifestarem sobre o retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 765139 Nr: 17827-98.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALDINO ANTONIO DA FONSECA COSTA, ESPÓLIO DE 

AMÉLIA DA SILVA COSTA, MARIA CAROLINA DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO FARIA DE SOUZA, SILVIA REGINA DE 

ASSIS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH AIARDES - 

OAB:15.463/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 717558 Nr: 11180-24.2011.811.0041

 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: MK COMERCIO DE TECIDOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPALMA COM. DIST. LOG. PROD. 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALIEIRO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 10.246, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - 

OAB:10.269/MT, NORBERTO MARQUES DA SILVA - OAB:11724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, 

NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B, ROSELY AMARAL DE 

SOUZA - OAB:11.864/MT

 Intimo as partes a se manifestarem acerca do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 943051 Nr: 56358-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON DA SILVA NELO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ntimo as partes a se manifestarem acerca do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 795462 Nr: 1796-66.2013.811.0041

 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: ESPÓLIO DE CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE 

OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS DE 

OLIVEIRA, THO, THO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6745/MT, LEONARDO MAIA MACEDO - OAB:20.000/MT, RENATA 

DE SOUZA LEÃO - OAB:13511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Intimo as partes para se manifestarem acerca do Laudo pericial 

apresentado, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030830-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM (ADVOGADO(A))

DELCIONE PELLISSARI DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030830-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DARLEI DA 

COSTA RIBEIRO, DELCIONE PELLISSARI DA COSTA RIBEIRO REQUERIDO: 

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. AT Vistos, Trata-se de Ação 

Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Danos Morais, 

Materiais e Lucros Cessantes Proposta por Delcione Pelissari da Costa 

Ribeiro e Darlei da Costa Ribeiro em desfavor de Malai Manso Hotel Resort 

S/A. O Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento sob a 

sistemática de recursos repetitivos os Recursos Especiais n.º 

1.635.428/SC e 1.498.484/DF, nos quais foi determinada a suspensão em 

todo o país da tramitação dos processos individuais ou coletivos que 

discutam o tema representativo da controvérsia, qual seja, “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” (Tema 970). In casu, além 

da rescisão contratual, a parte autora busca a condenação por lucros 

cessantes. Dessa forma, em atendimento a decisão do E. Superior 

Tribunal de Justiça, promovo a suspensão do processo, determinado o 

lançamento do código respectivo, a fim de que seja dado baixa no relatório 

estatístico. Int. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024088-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDENIL ESCOLASTICA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1024088-23.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: EDENIL ESCOLASTICA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que EDENIL ESCOLASTICA DE OLIVEIRA move em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

20.06.2016, 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 
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contestação ID. 5881069, além de documentos, arguindo preliminarmente: 

I- Da Retificação Da Autuação; II- Principio Da Causalidade E A 

Sucumbência Autoral. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital ID. 7972671, 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. PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.06.2016, 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 
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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. 7972671, 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): Lesão Neurológica 

(...) 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 Lesão Neurológica 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 lesões neurológicas que cursem com: (a) dano 

cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de 

orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda 

completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital 

ou autonômica terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 100% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 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 DO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS 

E HOSPITALARES – DAMS. Alega a parte autora que foi vítima de acidente 

automobilístico ocorrido, resultando, em decorrência disso, invalidez 

permanente e gastos médicos/hospitalares no valor de R$ 480,00 

(quatrocentos e oitenta reais). 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). Mas não é só. Segundo preceitua o §1º do art. 1º do 

Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba 

estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 “para reembolso de 

eventuais despesas suplementares, tais como fisioterapia, medicamentos, 

equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas 

terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente”. Conforme 

consignado, mostra-se possível o ressarcimento pelas despesas médicas 

decorrentes de acidente automobilístico, desde que demonstrado o 

pagamento efetuado pelo autor. Dos autos, verifica-se que restou 

demonstrado o nexo de causalidade ante a prova do acidente 

automobilístico (boletim de ocorrência, certidão de atendimento médico; e o 

recibo, destinado 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 autor, 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 
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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. Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e 

consoante se infere dos documentos juntados aos autos pelo autor (id. 

4544166 e id.4544167), o mesmo cumpriu o ônus que lhe incumbia 

consoante dispõe o inciso I do art. 373 do CPC. Por outro lado, a 

seguradora ré não comprovou a falsidade dos documentos anexados à 

inicial nem, tampouco, que as informações neles contidas sejam 

inverídicas, não demonstrando 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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (20.06.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação, bem como a reembolsar a parte autora na 

importância de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003123-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS BRINGHENTI AMARO SILVA (ADVOGADO(A))

ERLETE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DAS CLINICAS DE ARIQUEMES LTDA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RENATO BARZZOTTO (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA 

APRESENTAR NOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026529-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDIPO ESTACIO SOARES GOULART (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1026529-40.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: EDIPO ESTACIO SOARES GOULART REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDIPO 

ESTACIO SOARES GOULART, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 31.10.2015, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 11106145, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo passivo da 

Demanda para a Seguradora Líder. 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. 

10935314, indicando o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o 

relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. 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 
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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 31.10.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10935314, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior 

Esquerdo (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Inferior Esquerdo 50% Média [...]” Dessa 
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forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (31.10.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024092-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

WELLERSON DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1024092-60.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: WELLERSON DE SOUZA PEREIRA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que WELLERSON DE SOUZA PEREIRA, move em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, alegando, 

em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 19.07.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação Num. 

8127832, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Inépcia da 

Inicial – Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova 

Decisão Do STF. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital Num. 7999258, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INÉPCIA DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO 

DO STF. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor juntou Boletim de Atendimento Médico e 
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Boletim de Ocorrência Num. 8680715 à 8681436, a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 19.07.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

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. 7999258, 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): Quadril (...) 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 Quadril 25% Leve [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do 
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autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: -QUADRIL: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 

*25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 843,75 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (19.07.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024076-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH SOARES DE AMORIM (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1024076-09.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: DEBORAH SOARES DE AMORIM REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que DEBORAH SOARES DE AMORIM move em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, alegando, 

em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 02.10.2016, 

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 requerida não apresentou 

contestação. Realizada perícia médica na Central de Conciliação da 

capital, o laudo pericial foi juntado ao id: 7333802. É o relatório. Decido. 

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. De início, registra-se que a análise do feito se enquadrar 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.” (Destaquei). Compulsando os autos, verifica-se que 

a ré não compareceu em audiência de conciliação designada, nem mesmo 

apresentou defesa em tempo hábil, motivo pelo qual DECRETO a sua 

revelia. 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. 

Primeiramente, rejeita-se a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 02.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

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 
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(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, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): Membro Inferior Esquerdo (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão Membro Inferior Esquerdo 50% 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. Conforme tabela acima 

anexada, 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 a 50% 

sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -Membro Inferior 

Esquerdo: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (02.10.2016) 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 

(um 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 quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 

16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça via 
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boleto bancário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018911-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

M P NASCIMENTO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MANTOANI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018911-10.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: M P NASCIMENTO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 

LTDA - ME REQUERIDO: COMERCIAL MANTOANI LTDA - ME Vistos etc. 

Inicialmente, cumpre informar que foi proferida decisão determinado o 

recolhimento e/ou apresentação das custas processuais iniciais, o que foi 

cumprido pela parte requerente. Trata-se de Ação de Exibição de 

Documentos, objetivando que a requerida proceda com exibição 

documento ensejador do protesto. Sabe-se que a Ação de Exibição de 

Documentos busca elementos que possibilitem alcançar uma prova, tanto 

perante as partes integrantes da relação processual, como também diante 

de um terceiro que esteja em poder do documento ou coisa requisitada por 

uma das partes na relação processual e esta regulamentada pelo art. 396 

e seguintes do CPC. Dessa forma, tendo a parte autora individualizado o 

documento pretendido, CITE-SE a requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar resposta (art. 398, CPC), sob pena de ser admitido como 

verdadeiros os fatos narrados na exordial (art.400, I, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913176 Nr: 38988-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DIAS AMORIM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A DIAS AMORIM ME, CNPJ: 

14913074000123. 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 monitória visando o recebimento de 

cheque vencido e não pago.

Despacho/Decisão: Diante do exposto no artigo 257 do Código de 

Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - 

a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”Conforme denota entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO 

NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do 

réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis para 

localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a citação 

editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 

(Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 

16ª Câmara Cível).Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital da 

requerida.Tendo em vista, que os processos não podem ficar paralisados 

por prazo indeterminado e no intuito de imprimir celeridade processual, por 

não haver, até então, regulamentação do TJMT sobre a publicação de 

editais no sitio eletrônico da Egrégia Corte Estadual, como também por 

ainda não ter sido criada a plataforma de editais do Conselho Nacional De 

Justiça, DISPENSO a formalidade prevista no art. 257, II do NCPC quanto ao 

edital.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial da parte requerida, com fulcro no 

artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o curador especial 

acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, apresente 

defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte requerente para 

impugnação.

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, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385913 Nr: 21700-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE BEM COMÉRCIO E DISTRIBIÇÃO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

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

OAB:7.504/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPRE BEM COMÉRCIO E DISTRIBIÇÃO 

DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ: 00313978000103. 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 Execução por título extrajudicial que visa o 

recebimento de débitos vencidos e não pagos, no total de R$ 4.241,12.

Despacho/Decisão: Diante do exposto no artigo 257 do Código de 

Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - 

a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”Conforme denota entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO 

NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do 

réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis para 

localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a citação 

editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 

(Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 

16ª Câmara Cível).Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital das 

partes requeridas.Tendo em vista, que os processos não podem ficar 

paralisados por prazo indeterminado e no intuito de imprimir celeridade 

processual, por não haver, até então, regulamentação do TJMT sobre a 

publicação de editais no sitio eletrônico da Egrégia Corte Estadual, como 

também por ainda não ter sido criada a plataforma de editais do Conselho 

Nacional De Justiça, DISPENSO a formalidade prevista no art. 257, II do 

NCPC quanto ao edital.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte 

demandada se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, 

com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o 

curador especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 
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apresente defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte 

requerente para impugnação.

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, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 749279 Nr: 1362-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DE OLIVEIRA SAURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGOTTI E FAGOTTI LTDA - ME

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

OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/MT, FERNANDA MARTINS BEZERRA COSTA - 

OAB:15.263/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar 

reuqerendo o que de direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 353141 Nr: 23597-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCARIO OURO BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para comparecer nesta 

secretaria e retirar a certidão de crédito expedida, no prazo de 05 dias, 

sendo que ao final deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 714371 Nr: 9037-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDYSON MARTINS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIA E COMERCIAL- BICBANCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

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

OAB:8244-B, JOSÉ EUGENIO COLLARES MAIA - OAB:133.974-A/SP

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1217673 Nr: 10757-54.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTE ODONTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENÂNCIO CAJAL FILHO, ANGELO MARINO 

DRUZIAN FILHO, SHEILA SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 752219 Nr: 4037-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARTCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPGRÃOS COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA EPP, ROBERTO CARLOS GARCIA, ESTÉR MOLINA GARCIA

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

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para comprovar a 

distribuição da Carta Precatória no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 855744 Nr: 58164-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA SILVA, 

DOUGLAS JUVENAL NUNES DA SILVA, OLGA JUVENAL NUNES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE 

SEGURO ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7.397/MT, FABIO SILVA DOS SANTOS - OAB:9473/MT, FABIO 

SILVA DOS SANTOS - OAB:9476, JOSE ANTONIO ARMOA - OAB:10372 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A, SÉRVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Certifico que os valores devidos ao Banco do Brasil foram liberados por 

meio do alvará n.º 387141-P/2018, em março de 2018, sendo dividamente 

pago.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 784076 Nr: 37850-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE ARRUDA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Impulsiono os autos intimando a parte autora / exequente para requerer o 

que de direito e para manifestar sobre a petição da parte requerida, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 353141 Nr: 23597-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCARIO OURO BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para comparecer nesta 

secretaria e retirar a certidão de crédito expedida, no prazo de 05 dias, 

sendo que ao final deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915472 Nr: 40522-75.2014.811.0041

 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: ADÃO BOMDESPACHO DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO PAZ, EDVALDO FERREIRA 

PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 
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ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 915472

 Procedo a consulta do endereço de Edvaldo Ferreira Paniago no Sistema 

Infojud, conforme solicitado à fl. 102, em sendo o mesmo endereço já 

fornecido pela parte autora desde já autorizo que se oficie às empresas 

de Telefonia, com o intuito de obter informações da localização deste réu.

Se o endereço encontrado pelo Sistema for diverso dos já fornecidos nos 

autos, expeça-se mandado de citação, nos termos da decisão de fl. 87.

Cuiabá, 21/09/2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 926258 Nr: 47262-49.2014.811.0041

 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: MAURITA ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVEMIR ALMEIDA ARRUDA, ZILDA OLÍMPIA 

DA SILVA, SUZE DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi apresentada Contestação dentro do prazo legal. 

Desta forma, impulsiono os autos à parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 735630 Nr: 32000-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN BENEDITO FERREIRA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foi designada sessão de conciliação nestes autos, a qual 

foi realizada pela central de Conciliação e Mediação da Capital, porém não 

houve acordo.

Desta forma, devolvo os autos para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 452445 Nr: 24590-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ APARECIDO SALES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNARA PIRAN

 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:

 Considerando que a penhora Bacenjud foi infrutífera, impulsiono os autos 

intimando a parte exequente 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.: 434818 Nr: 13727-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIRSON ALEXANDRE ARRUDA E SILVA

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

OAB:9.237/MT, CAROLINE PEREIRA MALTA - OAB:19066/E, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar certidão de 

crédito expedida, no balcão da secretaria, no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032949-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032949-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RENATO DIAS TOLEDO REQUERIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por 

RENATO DIAS TOLEDO – neste ato Representado por RENATA DA SILVA 

DIAS TOLEDO, em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, devidamente qualificados nos 

autos. O autor narra que possui suspeita de ser portador de doença rara 

denominada TAY-SACHS, e apresenta quadro de perda de habilidades 

motoras (instabilidade), diminuição da atenção, baixo controle dos 

impulsos, alteração de comportamento, atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor, sendo beneficiário do plano de saúde CASSI. Explana 

que mesmo estando adimplente com as mensalidades devidas e apesar de 

estar cumprindo com a sua parte na avença, a ré recusa-se a autorizar a 

realização do exame genético denominado “EXOMA” que necessita com 

urgência, conforme vislumbrado pelo médico geneticista Dr. Marcial 

Francis Galera. Salienta que, diante da urgência do caso, em diagnosticar 

a doença que o paciente é portador, sua família foi rapidamente até a 

recepção da empresa requerida para solicitar a realização do 

procedimento solicitado pelo médico, contudo ocorre que ao fazer o 

pedido, este foi negado. Alega que seus familiares ao solicitarem perante 

os funcionários da demandada, qual seria o motivo pelo qual foi negado o 

procedimento solicitado pelo médico, obtiveram a informação de que o 

procedimento “EXOMA COMPLETO DO TRIO” não foi autorizado por não 

constar na tabela geral de auxílios (TGA) do plano, bem como no rol de 

procedimentos e eventos da agência nacional de saúde suplementar 

(ANS). Pugna em sede de antecipação de tutela para que seja 

determinado a ré que autorize e custeie a realização do exame de 

sequenciamento genético denominado “EXOMA COMPLETO DO TRIO” 

indicado ao autor, em um de seus estabelecimentos credenciados, se 

houver, e, na ausência de credenciados, através de uma unidade de 

saúde que execute o exame supramencionado em favor do autor, a ser 

contratado pela parte requerida. Com a inicial juntou documentos. É o 

Relatório. Decido. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Tutela Antecipada, proposta por RENATO DIAS TOLEDO – neste ato 

Representado por RENATA DA SILVA DIAS TOLEDO, em desfavor de 

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, 

devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela, o art. 300 

do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, 

vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Sobre o tema, Fredie Didier Jr., 

Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito 

Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode 

ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua 

concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade 

do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a 

isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Logo, os fatos trazidos na inicial dão conta nesse momento 

processual de cognição sumária, sendo que a prova probabilidade do 

direito perfaz caracterizada pela comprovação da solicitação de 

autorização do exame denominado EXOMA COMPLETO DO TRIO, 

conforme se denota dos Requerimentos colacionados autos por meio do 
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ID. 15682834, bem como as negativas da requerida (ID. 15682835). 

Ademais, em análise a exordial, observam-se documentos que corroborem 

com a alegação da necessidade da realização do exame de “EXOMA”, 

uma vez que foi juntado à exordial a Solicitação do exame pelo médico 

geneticista do autor (ID 15682834). Outrossim, ao longo da tramitação 

processual, sem autorização para realização do exame indicado, poderá 

por em risco a saúde do requerente, visto a gravidade da doença que 

acomete o demandante e o caráter emergencial do exame, este 

imprescindível ao restabelecimento da saúde do autor. Nesse interim, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que inicialmente estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela, pois não pode o 

paciente ser impedido de receber procedimento médico adequado para 

assegurar sua melhor qualidade de vida. Além disso, o plano de saúde 

pode estabelecer as doenças que estão sendo cobertas, mas não o tipo 

de tratamento ou procedimento adequado para sua cura. Outrossim, 

estando ausente no contrato cláusula expressa de exclusão do exame 

denominado como Exoma Completo Do Trio ,é devida a cobertura do 

mesmo, uma vez indicado pelo médico como necessário, posto que deve 

ser aplicado a lei consumerista, que determina a interpretação das 

cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor. Nesse 

sentido, eis o entendimento do TJ-MT: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – 

NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO 

COMPLETO - EXOMA – COBERTURA - ? OBRIGATORIEDADE – TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA – NECESSIDADE - AUXÍLIO À SAÚDE E À VIDA - 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A natureza do contrato de 

plano de saúde é a prestação de auxílio à vida e à saúde, portanto, não 

cabe ao plano de saúde estabelecer qual tipo de tratamento é adequado 

ou não ao paciente, sendo dever da operadora de plano de saúde, neste 

caso, autorizar a realização do exame de Sequenciamento Completo e 

Análise do Exoma, indicado pelo médico que acompanha o paciente. (AI 

76022/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, 

Publicado no DJE 05/09/2016)negritei. Acerca do tema, colho a 

jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE 

SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. 

ANÁLISE MOLECULAR DE DNA. SEQUENCIAMENTO DO EXOMA. 

COBERTURA DEVIDA. 1. Os contratos de planos de saúde estão 

submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 

da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, 

na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das 

cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2. O 

plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo 

médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o 

segurado. Além disso, o que importa é a existência de cobertura do 

contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a 

forma como o tratamento será ministrado. 3. Hipótese em que as 

peculiaridades do caso demonstram que o Sequenciamento de Exoma 

indicado pela profissional que acompanha a parte autora, portadora de 

miopatia progressiva, é o mais indicado para suprir suas necessidades, 

sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde. 4. 

Presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Inteligência do 

art. 300 do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70078015583, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).(TJ-RS - AI: 70078015583 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/09/2018, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/10/2018)destaquei. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SESSÕES DE FISIOTERAPIA. 

FISIOTERAPIA INTENSIVA CUEVAS MEDEK EXCERCISE. SESSÕES DE 

ESTIMULAÇÃO VISUAL. EXAME EXOMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

CONTRATUAL E NO ROL DA ANS. RECUSA DE COBERTURA 

INJUSTIFICADA. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça firmou-se no 

sentido de que as empresas que oferecem planos privados de assistência 

à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas 

pelo seguro, não lhes sendo legítimo, todavia, limitar o tipo de tratamento 

prescrito, uma vez tal providência compete apenas ao médico que 

acompanha o paciente, pois somente a ele é dado estabelecer a 

terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. Ante a negativa 

injustificada de custeio dos tratamentos e exames solicitados pelos 

médicos da paciente, impõe-se o reconhecimento da obrigação de fazer 

do plano de saúde, consistente na autorização dos procedimentos 

recomendados, com vista à adequada assistência à saúde da segurada.

(TJ-DF 07253369720178070001 DF 0725336-97.2017.8.07.0001, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 05/09/2018, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 12/09/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. 

PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE 

SEQUENCIAMENTO DE EXOMA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELEÇA LIMITAÇÃO À FORMA DE 

TRATAMENTO E PROCEDIMENTOS INDISPENSÁVEIS Á SUA 

CONSECUÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DIREITO 

INDISPONÍVEL DE ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO 

CASSADA. 1. Os elementos probantes encartados aos autos espelham a 

mácula ao direito vindicado pelo Agravante, consubstanciado, 

especificamente, na negativa por parte do plano de saúde agravado em 

proceder à autorização e custeio de exame indispensável ao 

restabelecimento de sua saúde. 2. Neste espeque, o relatório médico de 

fls. 27 aponta para imprescindibilidade da realização do exame vindicado 

através da ação de origem, fato que impõe reconhecer a ilicitude na 

omissão levada a efeito pelas Agravadas ao deixarem de atender 

tempestivamente aos reclamos dos médicos que cuidam da saúde do 

Recorrente, expondo-a, assim, a graves e desnecessários riscos à sua 

integridade física. 3.Outrossim, em possuindo o vínculo existente entre as 

partes, natureza eminentemente consumerista, em especial de caráter 

adesivo, tem-se por nulas as eventuais condições que reforcem a já 

reconhecida vulnerabilidade do contratante, a teor do art. 4º, I da lei nº 

8.078/90, o que efetivamente ocorre quando reduzida a eficácia do 

contrato em ponto, inclusive, que revela a precípua finalidade da avença. 

4. Assim, na esteira da Jurisprudência pátria, inclusive desta eg. Casa, 

independentemente de previsão contratual em sentido contrário, cumpre 

reconhecer o direito que assiste ao Autor a ter custeado o exame 

indicado, prescrevido pelo profissional de saúde que lhe acompanha. 5. 

Recurso Provido. Decisão Cassada. (Classe: Agravo de 

Instrumento,Número do Processo: 0013541-95.2017.8.05.0000, Relator 

(a): Marcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 08/11/2017 )

(TJ-BA - AI: 00135419520178050000, Relator: Marcia Borges Faria, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2017) Ademais, observa-se não 

haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que a 

antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, 

pois se eventualmente a ação, no mérito, não for julgada procedente, 

poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o 

processo. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 

300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar 

que a demandada AUTORIZE/CUSTEIE a realização do exame de 

sequenciamento genético denominado “EXOMA COMPLETO DE TRIO”, em 

um de seus estabelecimentos credenciados, na ausência de 

credenciados, através de unidade de saúde que execute o exame acima, 

em favor do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa. DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 23/11/2018 às 

12h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. Intime-se pessoalmente o 

representante da Defensoria Pública. 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, 02/10/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019452-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES (ADVOGADO(A))
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ALINE PATRICIA ANUNCIACAO NOGUEIRA LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019452-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALINE PATRICIA ANUNCIACAO NOGUEIRA LEAL REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A 

requerente através do petitório e documentos de ID. 15673308 a 15673310 

informa que a requerida, apesar de devidamente intimada para 

cumprimento da decisão de ID. 13993391, não vêm cumprindo com a tutela 

antecipada deferida, visto que interrompeu o fornecimento dos serviços, 

além disso, requer que seja determinado o cumprimento da medida liminar, 

bem como seja aplicada multa por descumprimento. Diante da informação 

do descumprimento da ordem judicial, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA 

REQUERIDA para que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na 

UC nº 6/756637-5, no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser fixada, advertindo-a, de que, caso haja novo descumprimento, 

os responsáveis serão processados criminalmente por desobediência à 

ordem judicial (Artigo 330 do Código Penal). Diante do caráter essencial do 

bem tutelado, determino o cumprimento da medida em plantão judiciário 

pelo Senhor Oficial de Justiça Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 02/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032955-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEY DE SOUZA FONTOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032955-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUZINEY DE SOUZA FONTOURA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Da análise dos autos, 

denota-se que é narrado pela parte autora que a Unidade Consumidora do 

imóvel objeto da demanda se encontra no nome de seu pai José Rodrigues 

Fontoura, este falecido. Isto posto, DETERMINO a intimação da parte autora 

na pessoa de seu procurador, para que no prazo de 15 dias, regularize o 

polo ativo da presente demanda, para que passe a constar o ESPÓLIO DE 

JOSÉ RODRIGUES FONTOURA, bem como traga aos autos termo de 

inventariante do espólio do de cujus, caso não tenha inventariante que 

proceda com a inclusão de todos os herdeiros, sob pena de indeferimento 

da inicial. Após, volvam me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá- MT, 02/10/2018 Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031737-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELIANE SOLANGE DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

IAN RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

RONAN DJAVIER ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

LEONARDO DE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

GISELE AGOSTINI FRAGERI (REQUERENTE)

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (ADVOGADO(A))

MONICA MAYUMI AMORIM YOSHIMURA (REQUERENTE)

GUSTAVO DE DAVID CRISTOVAO (REQUERENTE)

DAIANE CRISLAINE CANDIDO (REQUERENTE)

GIACOMO LUIZ TONIAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031737-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS, DAIANE CRISLAINE 

CANDIDO, GIACOMO LUIZ TONIAL, GISELE AGOSTINI FRAGERI, 

GUSTAVO DE DAVID CRISTOVAO, IAN RIBEIRO DA ROCHA, LEONARDO 

DE SOUZA FERNANDES, MONICA MAYUMI AMORIM YOSHIMURA, RONAN 

DJAVIER ALVES OLIVEIRA, ELIANE SOLANGE DE SOUZA PIRES 

REQUERIDO: UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA 

- ME Vistos etc. Vieram os autos conclusos para a análise do petitório da 

parte autora de ID. 15693300, onde é informado que em que pese ter sido 

distribuído o competente mandado com a decisão de bloqueio do valor 

pleiteado para o Oficial de Justiça Marcelo da Costa Marques, até a 

presente data não foi retirado o mandado na central de mandados. 

Salienta ainda que, o Oficial de justiça supramencionado não disponibiliza 

telefone para contato e mesmo com varias diligências até a central, o 

mesmo se encontra incomunicável, ademais elucida que se o Estado 

efetuar o pagamento antes do bloqueio determinado em sede de 

antecipação de tutela, a medida não terá eficácia. Pugna pelo deferimento 

do cumprimento do mandado em caráter de plantão, ou que seja 

determinada a redistribuição do mandado para outro oficial de justiça, uma 

vez que o mandado sequer foi retirado na central de mandados. Posto 

isto, diante do caráter emergencial da medida, bem como para que seja 

garantida a eficácia da decisão proferida anteriormente nos autos, 

DETERMINO que o cumprimento do mandado expedido nos autos seja feito 

em regime de plantão judiciário, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Solicite-se o recolhimento do mandado anteriormente 

distribuído. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- MT, 

02/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032662-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

SONIA MARIA HOFMAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032662-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA PROTETORA SILVA DE SOUSA REQUERIDO: AGV BRASIL 

ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Abstenção de Fazer c/c Tutela Antecipada e Pedido de Indenização a 

Título de Danos Morais proposta por MARIA PROTETORA SILVA DE 

SOUSA, em desfavor de AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO 

VEICULAR, devidamente qualificados nos autos. A requerente narra que 

recebeu em seu endereço uma fatura referente ao Contrato de Serviço de 

Seguro Veicular, com vencimento para o dia 20/09/2018, no valor de R$ 

118,25 (cento e dezoito reais e vinte e cinco centavos). Explana que ao 

abrir a correspondência, viu que as características divergiam da sua 

seguradora, cuja qual mantém vínculo há anos. Aduz que não tem 

conhecimento acerca da Apólice do referido seguro, não tendo lhe sido 

encaminhado informações de relevante importância referente a esse tipo 

de serviço/contrato. Em sede de antecipação de tutela requer 

determinação para que a demandada se abstenha de enviar, quanto de 

contatar, via telefone com oferta de seus serviços, bem como se 

abstenha de inserir seu nome no rol de inadimplentes. Com a inicial juntou 

documentos. É o Relatório. Decido. Conforme consignado cuida-se de 

Ação de Abstenção de Fazer c/c Tutela Antecipada e Pedido de 

Indenização a Título de Danos Morais proposta por MARIA PROTETORA 

SILVA DE SOUSA, em desfavor de AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE 

AUTOGESTÃO VEICULAR, 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 
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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 Boleto enviado pela ré (ID 15634865), 

onde consta o como seguro contratado para o veículo de placa KAJ-5351, 

contudo a requerente trouxe aos autos Proposta de Filiação junto a outra 

seguradora do mesmo veículo, bem como boleto de pagamento do mês 09 

do presente ano, demonstrando inicialmente não ter vínculo com a 

empresa requerida, visto já possuir seguro contratado com outra empresa. 

Por sua vez, o perigo de dano torna-se visível com o fato de que sendo 

inserido o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito lhe trará 

gravame prejuízo, acarretando-lhe a fama de má pagadora, por um serviço 

que sequer foi contratado. 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. Em casos análogos, 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 

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 se abstenha de inserir o nome da autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como se abstenha de efetuar cobranças em 

virtude do débito discutido no presente feito. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC), bem como a 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 10h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1021738-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CUNHA ESPINDOLA (AUTOR(A))

VINICIUS CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GONZAGA (RÉU)

ANDERSON VINICIUS GONZAGA (RÉU)

CARLOS EDUARDO BERTAO GONZAGA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021738-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA, GILSON CUNHA ESPINDOLA RÉU: LUIZ 

ANTONIO GONZAGA, ANDERSON VINICIUS GONZAGA, CARLOS 

EDUARDO BERTAO GONZAGA Vistos etc. As partes se compuseram em 

sessão de conciliação realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital, conforme Termo de ID: 15676559. 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, 02/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015701-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE PIRES BRANDAO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (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: 1012958-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

CARLA LARISSA MARQUES DA SILVA (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: 1009839-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

LADISLAU VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1016074-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014268-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE BRAGA DE MORAES (AUTOR(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: 1015333-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

OLICIENE EURIPA MACEDO (AUTOR(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: 1009962-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MARINS CESAR (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015162-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO FERREIRA PAIVA (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: 1034667-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: 1015168-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WILLY AMARAL ALVES (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

Processo Número: 1012117-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS ASSUNCAO (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: 1015675-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS FRANCA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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

Processo Número: 1013838-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ ALBERTO CASSIANO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032879-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

MARCELO MORONI SILVA PEREIRA (AUTOR(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: 1037121-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEIXOTO ALIXANDRE (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (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: 1016872-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

P. P. D. S. S. (AUTOR(A))

PAULO GONCALO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007137-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAEL DE ARRUDA MARQUES (AUTOR(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: 1037123-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN GUSTAVO COSME VENTURA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (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: 1016644-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

LUANA DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016742-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BEZERRA BENEVIDES RAMOS (ADVOGADO(A))

TARCILIO REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Visto. Quanto ao pedido retro, procedo a pesquisa junto ao sistema 

INFOJUD, acerca do endereço do réu, cuja informação segue anexa a 

esta decisão. Realizada a consulta foi constatado endereço diverso, 

assim cite-se o réu com o novo endereço encontrado para comparecer na 

audiência, a qual designo para o dia 06/11/2018, às 11h30min, a ser 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABIOA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028272-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE SILVA SOUZA (AUTOR(A))

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028272-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MICHELE SILVA SOUZA RÉU: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 

LTDA Vistos. Designo o dia 13/11/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

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

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028272-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE SILVA SOUZA (AUTOR(A))

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1028272-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MICHELE 

SILVA SOUZA RÉU: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Vistos. Designo o dia 13/11/2018, às 10h30min para audiência de 
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conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

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

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030961-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE VIANA (REQUERENTE)

LEIDINEIA KATIA BOSI (ADVOGADO(A))

ROBERTO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (REQUERIDO)

GEMINI PROJETOS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 04/12/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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, 20 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030961-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE VIANA (REQUERENTE)

LEIDINEIA KATIA BOSI (ADVOGADO(A))

ROBERTO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (REQUERIDO)

GEMINI PROJETOS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 04/12/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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, 20 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030747-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

IGOR FERNANDO DA SILVA MORAES (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: 1030747-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IGOR FERNANDO DA SILVA MORAES 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: 1030878-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ELVYS MAURO ILDEFONSO CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

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: 1030878-86.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELVYS MAURO ILDEFONSO CONCEICAO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. 

DEFIRO a prova pericial postulada pela parte ré, e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório 

localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 

4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual 

cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 

466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o 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. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 
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A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009614-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DA COSTA FELIX (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(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: 1009614-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAIARA DA COSTA FELIX RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, 

e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço 

Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 

78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

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 
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ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005341-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO NUNES CAVALCANTE (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: 1005341-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELIO NUNES CAVALCANTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, 

e nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço 

Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 

78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 144 de 524



do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008667-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ROSA (AUTOR(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: 1008667-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ FERNANDO ROSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e nomeio 

como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, cadastrado junto 

ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço Rua Osório Duque 

Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 78005-720, 

t e l e f o n e  6 5  3 3 1 4 - 1 2 3 7  o u  6 5  9 9 2 5 2 - 2 6 8 1 ;  e - m a i l : 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 
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trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006873-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

NEIME RICHELE DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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: 1006873-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEIME RICHELE DE AZEVEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o 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. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...] 1. 

Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a 

teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em 

face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga 

desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da 

economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga 

dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra 

de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova 

essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032799-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE AGUETONI (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032799-46.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA JOSE AGUETONI REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de 

imposto de renda etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Na oportunidade, 

junte os documentos pessoais da autora, vez que ID 15660492 consta 

documento corrompido, impedindo o navegador de abri-lo. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1032736-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ARYA FLORAIS MALL (AUTOR(A))

RAFAEL WILLIAN BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032736-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO ARYA FLORAIS MALL RÉU: DANIELI CRISTINA OSHITANI 

Vistos. Cite-se a parte ré para apresentar as contas exigidas ou oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 550, CPC), ciente de que 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Concedo os benefícios 

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

dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017764-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA NUNES NETO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014608-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

IVO QUINTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015046-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR DIAS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015084-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LAIZA JESUS DA SILVA (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

Processo Número: 1018345-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDIMILSON SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018682-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MORAES DE PONTE (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019455-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

OSMAR FERREIRA CABRAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO S/A (RÉU)

 

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: 1006015-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

ARTHUR ELDO SILVA LIMA (AUTOR(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006015-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARTHUR ELDO SILVA LIMA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. 

Redesigno a audiência de conciliação para o dia 23/11/2018, às 08h00min, 

que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Considerando 

que a requerida já foi citada, intimem-se as partes, através de seus 
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respectivos advogados, para comparecerem à audiência. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006015-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

ARTHUR ELDO SILVA LIMA (AUTOR(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1006015-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ARTHUR 

ELDO SILVA LIMA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 23/11/2018, às 08h00min, que será 

realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Considerando que a 

requerida já foi citada, intimem-se as partes, através de seus respectivos 

advogados, para comparecerem à audiência. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020759-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

PAULO CAICARA DE MENEZES JUNIOR (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026886-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA (ADVOGADO(A))

MARIA ESTEL DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO CASELI (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 10/12/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de setembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020243-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

DANIEL CORREA DO NASCIMENTO (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: 1020467-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VALDA NUNES RODRIGUES (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: 1020682-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020605-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: 1019089-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THACIO CRISTIANO FERREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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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: 1026886-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA (ADVOGADO(A))

MARIA ESTEL DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO CASELI (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 10/12/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de setembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019110-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORACY ALEXANDRINA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019173-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL PEREIRA ROSA JUNIOR (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019517-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO (ADVOGADO(A))

LUCAS ABRAO DIAMANTE DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020832-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CAMPOS COSTA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019182-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROMAO DOS SANTOS MORAIS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019123-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOTILI BITTENCOURT JUNIOR (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016010-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MATHEUS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS (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

Processo Número: 1019613-53.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCILA PEREIRA DE NOVAIS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022542-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

AGNALDO GODOE PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022567-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENILSON JESUS SANTANA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014340-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (EXEQUENTE)

ANDRE EDUARDO BRAVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO GARCIA RIBEIRO (EXECUTADO)

A. G. RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1014340-30.2017 Indefiro o pedido de Id 13032342 com relação a 

pesquisa junto ao Renajud, vez que não fornece endereço, entretanto 

diante da implementação do Sistema Bacenjud determino proceda-se a 

consulta acerca do endereço dos executados, A. G. Ribeiro – ME, CNPJ n. 

09.005.611/0001-05 e Amarildo Garcia Ribeiro, CPF 544.869.041-68, cuja 

informação segue anexa Considerando que o endereço constante na 

pesquisa é o mesmo que os executados não foram encontrados, intime-se 

o exequente para se manifestar sobre a pesquisa anexa postulando o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020996-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA DA SILVA ALVES (RÉU)

 

PJE 1020996-03.2017 Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 10.12.2018, às 11:30 horas, que será realizada na Central de 

Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer 

à audiência, através de oficial de justiça, no endereço constante no Id 

12864441, nos termos do despacho inicial. Intime-se o autor, através de 

sua advogada para comparecerem à audiência, nos termos do despacho 

inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000201-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO (ADVOGADO(A))

KLEBER ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO BOTELHO RIBEIRO (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: 1022138-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

DIEGO MARTINES SENGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PJE 1022138-42.2017 Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 10.12.2018, às 10:30 horas, que será realizada na Central de 

Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer 

à audiência, no endereço constante no Id 11632000, nos termos do 

despacho inicial. Intime-se o autor, através de sua advogada para 

comparecerem à audiência, nos termos do despacho inicial. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de setembro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005236-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLE DE CARAVELLAS E CAMARGOS (RÉU)

EMERSON OTAVIO DE CAMARGOS (RÉU)

CLAUDETE MARIA RUBEL (RÉU)

RHEA SILVIA DE CARAVELLAS CAMARGOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005236-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER RÉU: RHEA SILVIA DE 

CARAVELLAS CAMARGOS, EMERSON OTAVIO DE CAMARGOS, 

GABRIELLE DE CARAVELLAS E CAMARGOS, CLAUDETE MARIA RUBEL 

Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 23/11/2018, às 

08h30min, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. 

Cite-se e intime-se a requerida para comparecer à audiência, nos termos 

do despacho inicial. Intime-se o autor, através de seu advogado para 

comparecerem à audiência, também nos termos do despacho inicial. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 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.: 747446 Nr: 44697-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO VITTA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA, 

FABIANO SOUZA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRÉ FURIA VIANNA - 

OAB:7433, GILBERTO GONÇALOS GOMES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:7490
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os executados no endereço constante à fl. 87, por Carta 

Precatória, considerando que a tentativa de citação por carta foi 

infrutífera.

Expeça-se Carta Precatória a comarca de Chapada dos Guimaraes- MT, 

instruindo-a com cópia da inicial, nos termos do despacho inicial.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 382509 Nr: 17936-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENIRCE NUNES DE TRINDADE

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:20091/O

 Intime-se a parte executada para se manifestar sobre a proposta de 

acordo de fls. 141, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo supracitado, volte-me os autos conclusos para analise 

do pedido de fls. 121/123.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 759695 Nr: 12011-38.2012.811.0041

 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: ANATALIA DA SILVA OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT

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

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 116/117), pelo que proceda-se 

as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o saldo remanescente no valor de R$ 2.865,00 (dois mil 

oitocentos e sessenta e cinco reais) atualizado até a data do depósito, 

sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

No mais, defiro o pedido da autora para levantamento do valor 

incontroverso de fls. 107, em consonância com o Provimento n. 68/2018 

do CNJ, decorrido dois dias úteis do esgotamento do prazo sem 

manifestação ou recurso do réu, certifique-se e expeça-se alvará em 

favor da autora, para levantamento de toda quantia disponível nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 345125 Nr: 15417-09.2008.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONOR OGLIARI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN C. GODOI 

MELLO - OAB:10050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Visto.

Proceda-se a juntada do original da petição de fls. 314/318.

No mais, visando a celeridade processual, trata-se de cumprimento de 

sentença (fl. 314/318) proceda-se as alterações necessárias no sistema 

Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o executado, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagarem o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1139555 Nr: 27176-86.2016.811.0041

 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: JORGE GERALDO MIGUEL REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÁTRIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, HDI 

SEGUROS S/A, BANCO SANTANDER S.A

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

OAB:19.124/O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Proceda-se a correção dos autos para cada volume conter 200 laudas.

Intime-se a requerida, Pátria Corretora de Seguros Ltda., para comprovar o 

recolhimento das custas da reconvenção de fls.205, no prazo de 10 dias, 

sob pena de indeferimento da reconvenção.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916668 Nr: 41218-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE CAMPOS, BALDUINO FERREIRA DOS 

SANTOS, DAILSE MARIA DE PAULA, ELZIRA PIRES ATALA, DAMIÃO 

PEDRO DOS SANTOS, BENEIDES VENTURA, ODETE APARECIDA BORGES 

DIAS, PAULO CESAR HOMEM DE MELLO, MARIANO LEAL DE PAULA, 

INGRACIA DALMOLIN, JOANA DARC TEIXEIRA LEAL DE PAULA, HERMES 

ANTONIO PEIXOTO, VIANEZ ZAGO LAZZARI, ESPÓLIO DE RENITO 

DRAGER, JACIRA GALVAN DRAGER, ESPÓLIO DE BAPTISTA GADOTTI, 

APARECIDA FERREIRA GADOTTI, ESPÓLIO DE ARINO PINTO DE ARRUDA, 

ALAÍDE TEREZINHA DELUQUE COSTA PEREIRA, ESPÓLIO DE CARLOS DA 

COSTA MARQUES, ANA MAIZA FREIRE COSTA MARQUES, ESPÓLIO DE 

JOÃO HELENO DE JESUS, MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS, ESPÓLIO 

DE PEDRO JULIO GOMES DE ARRUDA, MARIA DE LURDES CHAMI DE 

ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:RO/ 4.937

 Código 916668

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 877/885), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor remanescente, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1089742 Nr: 6074-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APUÍ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, LEONIR 

ROMANO BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENDA DE SECOS E MOLHADOS 

MODTKOWSKI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:OAB/MT 13.132
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 Proceda-se a abertura de novo volume.

Converto o julgamento em diligência e determino seja a parte requerida 

intimada para se manifestar, sobre os documentos novos apresentados 

pela autora às fls. 248/276, no prazo de quinze dias (art. 437, § 1º, NCPC).

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me conclusos os 

autos para julgamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 953539 Nr: 1790-88.2015.811.0041

 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: CLAUDEMIRO RICCI

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

MARCELO CLAUDIO ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964/MT, MURILLO 

ESPINDOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos.Cumpre registrar que para os procedimentos que deixaram de 

existir com a vigência do novo código de processo civil, o § 1º do art. 

1.046 do NCPC prevê que as disposições do CPC/1973 se aplicarão às 

ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência do novo 

código. O réu, Marcelo Claudio Antunes de Souza, apresenta contestação 

às fls. 49/57, pretendendo que os autos sejam remetidos a 7ª Vara Cível 

desta Capital para ser apensado aos autos Código 929268, em que requer 

a condenação da Seguradora pelo pagamento da cobertura da apólice de 

seguro para o conserto dos automóveis. Em seguida, a corré Porto Seguro 

Companhia de Seguros gerais, apresenta contestação às fls. 59/76, sem 

preliminares.Quanto a alegação de conexão com a ação código 929268 

que tramitava na 7ª Vara Cível da Capital, pelo ofício de fl. 138/v, 

verifica-se que o feito foi sentenciado na data de 13.06.2017, não 

havendo conexão entre as ação quando uma já foi sentenciada, pelo que 

afasto a conexão.Distribuo o ônus da prova, nos termos do art. 373 do 

NCPC para a lide primária.Fixo como ponto controvertido: qual a dinâmica 

do acidente; a existência ou não de culpa pela parte ré Marcelo Claudio 

Antunes de Souza; se os requeridos praticaram ato ilício capaz de gerar 

indenização por danos morais e quais os danos sofridos pelo 

autor.DEFIRO a produção da seguinte prova oral postulada pelas partes: 

depoimento da parte autora e do requerido Marcelo Claudio Antunes (fl. 

76); oitiva das testemunhas, Luiz Felipe do autor deverá intimar as 

testemunhas por ele , devendo juntar aos autos, com antecedência de 

pelo no § 1º, do art. 385 do NCPC (pena de confesso em caso de não 

comparecimento ou recusa de depor).No mais, indefiro pedido de oitiva de 

testemunha postulado pelo requerido Marcelo Claudio, à fl. 57, 

considerando que trata-se de procedimento sumário e o rol deveria ter 

sido apresentado no momento da apresentação da contestação, nos 

termos do art. 276 do CPC/73.DESIGNO a audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 04 / 12 / 18 às 14 : 00 horas. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1167917 Nr: 39232-54.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEPHANY FREITAS ALBUQUERQUE

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN AMARAL MAKRAKIS - 

OAB:20.150, SUZANY MENEGUETI - OAB:20.139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Visto.Proceda-se a abertura de novo volume.Obedecendo a sistemática 

do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o 

presente feito.Verifica-se dos autos que a parte Ré oferece contestação 

às fls. 93/115 arguindo, preliminarmente, a falta de interesse processual, 

afirmando que não houve a negativa de autorização do procedimento 

solicitado, sob alegação de que a doença é preexistente, sendo que a 

mesma se encontra no prazo da carência contratual. A autora apresenta 

réplica às fls. 205/215. Pois bem. Quanto a preliminar de ausência de 

interesse de agir, vez que não houve a negativa de autorização do 

procedimento solicitado, considerando que a autora estava dentro do 

prazo de carência contratual, por estas alegações estarem entrelaçadas 

com o mérito receberão analise em conjunto.Verifica-se dos autos a 

necessidade de inversão do ônus da prova, consoante artigos 4º, inciso I 

e 6º, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor:“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 profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco dias (art. 465, § 

2º, I, II e III do NCPC).Com a proposta nos autos, intimem-se as partes, para 

se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §3º, NCPC), sendo 

que os honorários arcados pela parte Ré, Unimed Cuiabá, nos termos do 

art. 95, NCPC.No mais, sendo a matéria discutida de direito e fatos 

provados por documento, indefiro a prova oral pretendida.Após, cumprida 

as determinações acima, bem como apresentado os laudos periciais 

manifestem-se as partes no prazo de 15(quinze) dias e após volte-me o 

processo concluso para sentença. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1038384 Nr: 40764-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX ALVES BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURISTON ALVES BERNARDES, JACO 

ALVES BERNARDES, DIVINO ALVES BERNARDES, RUBISLEI ALVES 

BERNARDES, CLEMENCIA ALVES PINTO TOBIAS, AGUEDA ALVES PINTO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a pluralidade de réus, o art. 231, § 1º do NCPC, dispõe que 

o prazo para resposta corresponderá da última data de juntada de aviso 

de recebimento ou mandado cumprido, e neste caso somente houve a 

citação de Lausriton Alves Bernardes, Rubislei Alves Bernardes e Agueda 

Alves Pinto Ribeiro, conforme documentos de fls. 44 e 93, não havendo 

que se falar em inércia da parte ré em responder a ação, assim não resta 

caracterizado a revelia.

Verifica-se, ainda, que a citação dos requeridos, Jacó Alves Bernardes, 

Divino Alves Bernardes e Clemencia Alves Pinto Tobias, restou infrutífera, 

pelo que determino que cumpra-se a determinação de fl. 68 na íntegra, 

procedendo a citação dos réus, Jacó Alves Bernardes e Clemencia Alves 

Pinto Tobias, nos endereços especificados às fls. 45 e 65, através do 

oficial de justiça, considerando que a tentativa de citação por carta foi 

infrutífera.

Do mesmo modo cite-se o réu, Divino Alves Bernardes, no endereço 

especificado à fl. 94, através do oficial de justiça, considerando que a 

tentativa de citação por carta foi infrutífera.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1201023 Nr: 4969-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

 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 

MARLIN - OAB:OAB/MT 13.571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 Código 1201023

A parte autora peticiona à fl. 68/71 pugnando pelo levantamento dos 

valores depositados nos autos.

Pois bem. Embora os valores bloqueados tratam-se que verba de caráter 
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alimentar e considerando que o art. 521, parágrafo único dispõe que “a 

exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar 

manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”

Assim considerando a vultosa quantia depositada nos autos e o risco de 

grave dano de difícil ou incerta reparação, caso haja a reforma da decisão 

é necessário a intimação da autora para prestar caução idônea nos 

termos do art. 520, IV do NCPC, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, volte-me os autos conclusos para analise do pedido de alvará.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 215759 Nr: 24599-24.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIAN CRISTINI AZEVEDO

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

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA NUCIA DE MARCHI - 

OAB:4647

 OAB/MT

 Código - 215759

Visto.

 Trata-se de AÇÃO MONITORIA, promovida por GERENCIAL 

CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, em que as partes noticiaram 

às FLS. 201/202 dos autos, que se compuseram amigavelmente, após a 

sentença requerendo a homologação do acordo.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1141761 Nr: 28200-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIN RODRIGUES DE ALMEIDA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por ANGELIN RODRIGUES DE 

ALMEIDA em desfavor da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo 

Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da 

justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que 

possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 

1.060/50).Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 01 de outubro de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1153797 Nr: 33395-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE CRISTIANE CESAR DE SANTA ROSA, JULIAN 

DAVIS DE SANTA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 832802 Nr: 38368-21.2013.811.0041

 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: JERONIMO VICENTE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESOLVE FRANCHISING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:16.626/MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT, 

PRISCILA GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:20310/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE BARROS - 

OAB:235.730/SP, leonardo paschoalão - OAB:299.663, RITA DE 

CÁSSIA HERNANDES PARDO - OAB:185.690/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

cientificar as partes sobre a designação de Audiência de Instrução na 

Carta Precatória número 0727114-26.2018.8.07.0015 (Juízo Deprecado), a 

qual será realizada no dia 06/11/2018, às 13:40 horas, na Primeira Vara de 

Precatórias do Distrito Federal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020996-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA DA SILVA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1020996-03.2017 Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 10.12.2018, às 11:30 horas, que será realizada na Central de 

Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer 

à audiência, através de oficial de justiça, no endereço constante no Id 

12864441, nos termos do despacho inicial. Intime-se o autor, através de 

sua advogada para comparecerem à audiência, nos termos do despacho 

inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000201-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO (ADVOGADO(A))

KLEBER ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO BOTELHO RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1000201-39.2018 Vistos. A citação é pessoal nos termos do art. 242 

do NCPC e neste caso verifica-se do aviso de recebimento - AR (Id 

12683914) que a carta foi recebida por pessoa diversa do Réu, Carlos 

Augusto Botelho Ribeiro, não ocorrendo citação válida, pelo que redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 10.12.2018, às 08:00 horas, que 
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será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se o 

requerido, através de oficial de justiça, para comparecer à audiência, no 

endereço constante na inicial, nos termos do despacho inicial. Intime-se o 

autor, através de seu advogado para comparecerem à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022138-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

DIEGO MARTINES SENGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1022138-42.2017 Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 10.12.2018, às 10:30 horas, que será realizada na Central de 

Conciliação deste Fórum. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer 

à audiência, no endereço constante no Id 11632000, nos termos do 

despacho inicial. Intime-se o autor, através de sua advogada para 

comparecerem à audiência, nos termos do despacho inicial. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de setembro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029160-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNIR MARTINS SALOMAO (ADVOGADO(A))

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1029160-54.2017 Defiro o pedido de Id 

11772702, proceda-se a pesquisa junto ao Sistema Bacenjud e Infojud, 

acerca do endereço do requerido, cuja informação segue anexa. 

Considerando que o endereço constante nas pesquisas é o mesmo que a 

parte requerida não foi encontrada, cite-se, José Maria Otavio Martins 

Duarte, por edital, com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do 

NCPC. Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça. Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, em obediência 

ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, 

um dos membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. 

Intime-se pessoalmente o curador para que apresente defesa no prazo 

legal. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000834-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

DARIO GREGORIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000834-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DARIO GREGORIO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DARIO GREGORIO DE OLIVEIRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 16/10/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação. A ré 

devidamente citada deixou transcorrer o prazo não tendo apresentado 

contestação. É o relatório. Decido. A requerida, devidamente citada, não 

se manifestou nos autos, pelo que lhe decreto a revelia. Salienta-se que a 

espécie não se enquadra em quaisquer das hipóteses do artigo 345 do 

Código de Processo Civil, que afastam os seus efeitos, sendo que deixado 

de oferecer defesa, vem à tona a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados pelo autor na petição inicial, consoante o artigo 344 do CPC. 

Assim, o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de 

atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

16/10/2017, embora conste erroneamente na petição inicial a data de 

16/10/2016, o que caracteriza erro material do subscritor da peça, pelo 

que passo a considerar a primeira data. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que DARIO GREGORIO DE OLIVEIRA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da mão direita de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da 

mão direita, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 
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Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos 

termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 01 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033871-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ENIEMERSON DA SILVA JORGE (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Processo: 1033871-05.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ENIEMERSON DA SILVA JORGE REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ENIERMERSON DA 

SILVA JORGE, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 03/07/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, pendência 

documental do requerimento administrativo, falta de interesse processual 

pela ausência de prévio requerimento administrativo, ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo devido comprovante de residência apresentado estar em nome 

de terceiro, bem como ausência de documentos essenciais à regulação do 

processo. No mérito, alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores 

da indenização, a forma de pagamento, inaplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de prévio pedido administrativo, 

bem como pela pendência documental, estas não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 
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afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) A parte ré alega, ainda, a ausência de documentos essenciais à 

regulação, argumentando que a ausência dos documentos pessoais do 

autor impossibilita o pagamento no âmbito administrativo. Entretanto, o 

pleito em questão é judicial, não sendo obrigatória a presença desses 

documentos, embora devidamente juntado ID 10563251, pelo que afasto a 

preliminar arguida. No mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro 

de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 03/07/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ENIEMERSON DA SILVA 

JORGE, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé 

esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Embora, em manifestação ao laudo pericial, a parte autora 

tenha discordado deste e postulado por nova prova pericial com avaliação 

por perito especialista, entendo desnecessário, vez que quando da 

realização ele concordou em ser avaliado, estando o presente feito 

devidamente instruído, não cabendo ao autor, apenas por discordar da 

perícia, invalidar o que foi feito, motivo pelo qual não há como prosperar tal 

pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PEDIDO DE 

REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Afigura-se 

descabido o pleito de realização perícia médica por médico traumatologista 

e ortopedista, por ausência de motivos a justificar a pretensão. 2. Para a 

designação de novo exame pericial afigura-se imprescindível que a 

matéria não reste suficientemente esclarecida, consoante estabelece o 

art. 480 do CPC, hipótese diversa dos autos. RECURSO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70075204487, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/10/2017). (TJ-RS - AC: 

70075204487 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

25/10/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 30/10/2017)(grifado) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo 
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único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

01 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029530-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029530-33.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDINEI OLIVEIRA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. VALDINEI 

OLIVEIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 29/07/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo. 

No mérito alega a falta de nexo causal entre a invalidez e o acidente 

automobilístico, ausência de provas quanto à invalidez permanente da 

parte postulante, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse processual em razão da ausência de prévio pedido 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 29/07/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que VALDINEI OLIVEIRA DE SOUZA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do segmento da coluna lombar de residual 

intensidade avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora, em manifestação ao laudo pericial, a parte autora tenha 

discordado deste e postulado por nova prova pericial com avaliação por 

perito especialista, entendo desnecessário, vez que quando da realização 

ele concordou em ser avaliado, estando o presente feito devidamente 

instruído, não cabendo ao autor, apenas por discordar da perícia, invalidar 

o que foi feito, motivo pelo qual não há como prosperar tal pedido. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO 

DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Afigura-se descabido o pleito de 

realização perícia médica por médico traumatologista e ortopedista, por 

ausência de motivos a justificar a pretensão. 2. Para a designação de 

novo exame pericial afigura-se imprescindível que a matéria não reste 

suficientemente esclarecida, consoante estabelece o art. 480 do CPC, 

hipótese diversa dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70075204487, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/10/2017). (TJ-RS - AC: 70075204487 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 25/10/2017, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2017)

(grifado) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 
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em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta do segmento da 

coluna lombar, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 

337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 

8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 01 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005285-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRANCISCO ALVES PAIXAO JUNIOR (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 SENTENÇA Processo: 1005285-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO FRANCISCO ALVES PAIXAO JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. CLAUDIO FRANCISCO 

ALVES PAIXAO JUNIOR, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 25/12/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo, 

bem como pela sua não comprovação e recusa. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 25/12/2016, embora conste erroneamente na 

petição inicial a data de 25/12/2017, o que caracteriza erro material do 

subscritor da peça, pelo que passo a considerar a primeira data. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que CLAUDIO FRANCISCO ALVES 

PAIXAO JUNIOR, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 
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danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 

8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038699-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA TEIXEIRA (AUTOR(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 SENTENÇA Processo: 1038699-44.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA CRISTINA TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARIA CRISTINA TEIXEIRA, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

29/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca da audiência de 

conciliação, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo, pendência documental do requerimento administrativo, falta 

de interesse processual pela ausência de prévio requerimento 

administrativo, ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro, bem como ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro. No mérito, alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, ausência de 

comprovação do nexo causal, inexistência de prova da invalidez, discorre 

sobre os valores da indenização, a forma de pagamento, não vinculação 

ao salário mínimo, necessidade de prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de prévio pedido administrativo, 
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bem como pela pendência documental, estas não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) A parte ré alega, ainda, a ausência de documentos essenciais a 

regulação do sinistro, argumentando que os documentos pessoais da 

autora juntados aos autos estão ilegíveis. Entretanto, esta argumentação 

não prospera, tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se 

que é possível fazer a leitura desses normalmente, motivo pelo qual rejeito 

a preliminar arguida. No mérito, a ré alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 29/08/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que MARIA CRISTINA TEIXEIRA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha requerido a 

complementação deste, aduzindo que o único documento médico acostado 

faz menção ao hálux e não ao membro como um todo, entendo 

desnecessário tal pedido, vez que em análise ao documento constatasse 

a improcedência de tal alegação. Sendo assim, caso o pedido fosse 

acatado, apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se 

devidamente instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA 

PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO 

DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há 

que se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 
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por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

02 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008540-84.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEBASTIAO DA SILVA GOMES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. SEBASTIÃO DA 

SILVA GOMES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Valor 

Remanescente do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 30/04/2017, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do valor remanescente do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), 

bem como a restituição de gastos médicos, no valor de R$ 1.879,00 (mil 

oitocentos e setenta e nove reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a falta de interesse processual 

pela satisfação da indenização em esfera administrativa. No mérito, alega 

a improcedência do pedido devido à regularidade do valor pago em sede 

administrativa, improcedência do pedido de reembolso por despesas 

médicas e suplementares, discorre sobre o pagamento efetuado e da 

má-fé, o princípio da eventualidade, os valores pagos administrativamente, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse 

de agir pela satisfação da indenização em esfera administrativa, esta não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que o 

recebimento em questão não gera quitação do valor do seguro, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. 

AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO 

DPVAT. APELO DO RÉU. Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo 

prescricional a partir da data do pagamento administrativo, que aqui se 

questiona. Preliminar de Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, 

que se rejeita, eis que, não cabe falar em falta de interesse de agir pelo 

simples fato da requerente ter recebido, administrativamente, valor que a 

seguradora recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário 

para pleitear o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não 

valores recebidos administrativamente. (...)(TJ-BA – APL: 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado, aliado ao boletim de 

atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

30/04/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que SEBASTIÃO 

DA SILVA GOMES apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura crânio facial de leve intensidade avaliada em 25%; da estrutura 

torácica de residual intensidade avaliada em 10%; do segmento da coluna 

vertebral de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 
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as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%; 10% de invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura torácica, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 10% de 100%; 75% de 

invalidez permanente parcial incompleta do segmento da coluna vertebral, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%; Desse modo: a) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). b) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais). c) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Totalizando a quantia de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis 

reais e vinte e cinco centavos). Todavia, a parte autora alega ter recebido 

o pagamento administrativo no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), como consta ID 12505841, logo faz jus ao valor 

remanescente de R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e 

vinte e cinco centavos). Quanto ao pedido de ressarcimento das 

despesas médicas e suplementares, verifica-se que a parte autora juntou 

notas fiscais referentes a gastos com colar cervical, consultas e exames 

médicos, conforme ID 12505811, totalizando a quantia de R$ 1.879,00 (mil 

oitocentos e setenta e nove reais), Estando demonstrado que as 

despesas foram efetuadas em decorrência dos danos sofridos em 

acidente de trânsito, a parte autora faz jus ao reembolso pleiteado, 

contudo, considerando que recebeu administrativamente o valor de R$ 

1549,00 (mil quinhentos e quarenta e nove reais), faz jus apenas ao valor 

remanescente de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). Ressalta-se que, 

embora a ré tenha requerido a condenação por litigância de má-fé contra a 

autora, vez que omitiu pagamento administrativo quanto às despesas 

médicas e suplementares, em sua impugnação a contestação, a parte 

autora esclareceu o ocorrido, relatando o valor recebido 

administrativamente, pelo que não há que se falar em má-fé. Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento 

de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente à restituição das 

despesas médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir 

da data do efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a 

ré também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos 

termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 02 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002513-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO TORRES DE JESUS (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 SENTENÇA Processo: 1002513-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEX SANDRO TORRES DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ALEX SANDRO TORRES DE JESUS, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 12/12/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro. No mérito alega a insuficiência probatória do registro 

de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os 

valores da indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 
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PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 12/12/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ALEX SANDRO TORRES DE 

JESUS, apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica de residual intensidade avaliada em 10%; do pé direito de leve 

intensidade avaliada em 25%; do pé esquerdo de residual intensidade 

avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Embora em 

manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha postulado pela 

procedência apenas com relação à lesão na estrutura torácica, por 

entender que na documentação juntada aos autos não consta menção as 

demais lesões, entendo inviável, vez que o laudo pericial constitui prova 

suficiente, tendo o perito quantificado as lesões de forma exata. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – 

DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT 

E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa se os elementos dos autos mostram-se 

suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação 

probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É 

inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018)(negritei) Sendo assim, comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%; 25% de invalidez permanente parcial 

incompleta do pé direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o 
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membro lesado, ou seja, 25% de 50%; 10% de invalidez permanente 

parcial incompleta do pé esquerdo, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 10% de 50%. Desse modo: a) 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% 

desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais); b) 50% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% desse 

valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos); c) 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 

8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 02 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012620-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUEL APARECIDO DA LUZ (REQUERIDO)

ANA GONCALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

J S SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035551-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA PIPINO SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR RENAN PIPINO SANTOS (AUTOR(A))

Jorge Antonio Krizizanowski (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA MARIA ASSUNCAO MAGALHAES ABDALLA (RÉU)

MOISES ABDALLA NETO (RÉU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031638-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOVEIA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031638-98.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Danos Morais e Materiais - Ação Revisional de 

Faturas Exorbitantes ajuizada por Maria de Fátima Goveia da Silva em 

desfavor de Águas Cuiabá S/A, com pedido de tutela de urgência, para 

que seja determinado o restabelecimento dos serviços ao imóvel 

pertencente a parte autora, bem como para que a requerida efetue vistoria 

interna e externa na residência, para se apurar eventual vazamento de 

água. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços prestados pela 

requerida, por meio da matrícula nº 482782-1, sendo surpreendida com as 

faturas com vencimento no mês de agosto, nos valores de R$ 8.063,01 

(oito mil sessenta e três reais s e um centavo) e R$ 700,59 (setecentos 

reais e cinquenta e nove centavos). Informa que o fornecimento dos 

serviços foi suspenso em razão ao não pagamento das faturas 

mencionadas. Aduz que a cobrança dos valores é exorbitante e indevida. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 
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ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que o fornecimento dos 

serviços foi suspenso em razão do inadimplemento das faturas 

exorbitantes, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinado o restabelecimento dos serviços ao 

imóvel pertencente à parte autora, bem como para que a requerida efetue 

vistoria interna e externa na residência, para se apurar eventual 

vazamento de água. Analisando detidamente os autos, verifica-se, nesse 

momento processual, presente a probabilidade do direito, tendo em vista 

as faturas constantes nos Ids nº 15499314, demonstrando o aumento do 

valor cobrado, bem como a alegação de suspensão do fornecimento dos 

serviços. Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que o deferimento da tutela vindicada 

permite o restabelecimento do fornecimento dos serviços essenciais. Não 

restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a 

parte requerida, com relação às faturas do mês/referência de julho/2018, 

no valor de R$ 8.063,01 (oito mil sessenta e três reais s e um centavo) e 

R$ 700,59 (setecentos reais e cinquenta e nove centavos), 

RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento dos 

serviços ao imóvel da parte autora, bem como para que realize vistoria no 

imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, para averiguar a existência de 

vazamento, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 10/12/2018, às 10:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Importante ressaltar que, considerando que a parte autora manifestou que 

não possui o interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão 

somente não será realizada caso o requerido apresente petição, com 

antecedência de 10 (dez) dias, contados da data de audiência, informando 

o seu desinteresse. Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020813-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDILNETE MARIA DE MORAIS SOUZA VANINI (AUTOR(A))

MARIO DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

CLEONIRDES REIS SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIA MARIA REIS (ADVOGADO(A))

BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA (AUTOR(A))

JOAO BATISTA MORAIS E SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Outros Interessados:

CLEIDE MARIA DE SOUZA SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre O AR DE CITAÇÃO DE 

CLEIDE RECEBIDO POR TERCEIRO, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021046-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR (ADVOGADO(A))

NILZETE LARA PINTO BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre o prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023522-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. A. L. (AUTOR(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA ALVES LUZ OAB - 861.803.551-34 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023522-74.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por M. F. D. A. L. representada por Rosangela da Silva 

Alves em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico 

Sustenta que é usuária do plano de saúde fornecido pela requerida, 

portadora de síndrome de down, e, ao necessitar de internação após um 

quadro de febre e dores que evoluiu para pneumonia, o plano de saúde 

indeferiu o pedido em decorrência da carência contratual. Diante disso 

requer a autorização do tratamento, e no mérito a condenação da mesma 

no pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), além do pagamento dos honorários 

advocatícios e custas processuais.. Citado, o requerido apresentou 

contestação conforme ID 4859461, acompanhado de documentos 

comprobatórios. O autor apresentou impugnação à contestação conforme 

ID 5778095. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais ajuizada por M. F. D. A. L. representada por Rosangela da 

Silva Alves em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Pois bem. Conquanto seja lícito a empresa prestadora de serviços 

de saúde estabelecer limites em seus contratos, trata-se de relação de 

consumo, no qual o contrato deve ser interpretado de maneira mais 

favorável ao consumidor e de modo a não comprometer sua natureza e 

finalidade. Aliás, a jurisprudência do STJ é firme quanto à aplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de 

maneira que irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das 

disposições contidas na Lei n. 9.656/98. Nesse sentido: "Afigura-se 

desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas 

na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem 

analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de 

Defesa do Consumidor." (STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro 

Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013). 

Aliás, cuida-se a questão de matéria sumulada: “Súmula 469 do STJ: 

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde.” Por sua vez, verificada a urgência do tratamento, não é possível 

recusar o atendimento. Realça-se que a integridade da vida e da saúde é 

direito fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal e 

mais, o caso revela a urgência, visto que a demora no fornecimento da 

ambulância pela requerida colocou em risco de vida da paciente Sofia 
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tendo os parentes procurado de forma particular o atendimento para a 

remoção imediata. Extrai-se dos documentos que a autora é portadora de 

síndrome de down, tendo apresentado quadro de febre e dores que 

evoluíram para pneumonia, necessitando de internação. Assim, a 

imprescindibilidade do tratamento médico exige que assegure a autora o 

pronto atendimento médico-hospitalar, se for o caso, o que torna ilegítima a 

recusa da requerida à cobertura dos custos do tratamento necessário e 

indicado pelo médico, visto que a guia de solicitação de internação são 

prova inequívoca do quadro de saúde narrado na inicial, o que torna 

verossimilhante a alegação do requerente e da necessidade de sua 

internação hospitalar para evitar prejuízos à sua saúde e bem estar. 

Portanto, em que pese ser legal a limitação em contratos de assistência 

médica e hospitalar, o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os 

planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê o atendimento 

obrigatório nos casos de emergência, vejamos: “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, caracterizada em declaração do médico assistente”. Nesse 

sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

PLANO DE SAÚDE. NEGATlVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. 

CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias 

reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro 

para o atendimento médico de emergência e internação em unidade de 

tratamento intensiva (parto de urgência e internação dos recém-nascidos). 

2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula 

contratual que estabelece o prazo de carência para situações de 

emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em 

risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro 

interesse. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas 

as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 4. Este 

sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos 

casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório 

ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 5. A 

prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de 

modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui 

consolidado. Incidência da Súmula 83, do STJ. 6. Agravo regimental não 

provido”. (AgRg no AREsp 570.044/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 20/10/2014) Na mesma 

linha: " APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO 

DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PROCEDÊNCIA – AGRAVO RETIDO – NÃO 

CONHECIMENTO – PREVALÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98 SOBRE O CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCOLHIMENTO – NECESSIDADE DE 

CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – DESCABIMENTO – 

EMERGÊNCIA DA INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA 

CONFIGURADA – LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO AS PRIMEIRAS 12 HORAS 

– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 302 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 

Para conhecimento do agravo retido interposto nos autos, necessário se 

faz o requerimento expresso da parte agravante nas razões de apelação, 

consoante prescreve o § 1°, do artigo 523 do CPC, pena de não 

conhecimento. "Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação 

das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as 

cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor." (AgRg no 

AREsp 273.368/SC) Comprovada a emergência da internação para a 

realização da cirurgia, tendo em vista o estado de saúde apresentado pelo 

autor (com fortes dores abdominais e diagnosticado com Hérnia Umbilical 

Encarcerada), resta afastada a exigência do período de carência, 

mormente se previsto o atendimento de urgência/emergência na cláusula 

objeto do contrato de prestação de serviços médicos, consoante artigo 

35-C da Lei Federal nº 9.656/98. À vista do disposto pela Súmula 302 do 

STJ, descabe alegação no sentido de que nas situações de 

urgência/emergência o período de internação estaria limitado às 12 (doze) 

primeiras horas." (TJMT - Ap, 97614/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/02/2015, 

Data da publicação no DJE 16/02/2015) Assim, demonstrada a urgência 

e/ou emergência no procedimento, mostra-se totalmente abusiva e ilegal a 

negativa de autorização de cobertura do parto por parte do plano de 

saúde. Já em relação aos danos morais, a jurisprudência do STJ é no 

sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de 

saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que 

esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano 

moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no 

espírito do beneficiário. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. 

COMPLICAÇÃO NO PROCESSO GESTACIONAL. PARTO PREMATURO. 

NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE. I. As relações jurídicas entre as operadoras de planos 

de assistência à saúde e os contratantes dos serviços são regidas pela 

Lei 9.656/98 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. 

Não se submete a prazo de carência atendimento de urgência resultante 

de complicação no processo gestacional, consoante prescrevem os 

artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/98. III. Dentro do sistema 

de saúde suplementar, resoluções possuem papel de mera 

regulamentação, ainda assim dentro dos termos admitidos na Lei 9.656/98. 

IV. Não pode prevalecer norma regulamentar que extermina ou abrevia o 

direito ao atendimento de urgência, derivado da complicação no processo 

gestacional, expressamente contemplado no artigo 35-C, inciso II, da Lei 

9.656/98. V. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária a 

angústia e a aflição causadas pela recusa injustificada da operadora do 

plano de assistência à saúde em autorizar a realização de parto de 

caráter emergencial necessário à salvaguarda da vida da genitora e do 

neonato. VI. Ante as peculiaridades do caso concreto, a importância de R$ 

10.000,00 traduz a justa compensação do dano moral e, ao mesmo tempo 

não desborda para o enriquecimento ilícito, guardando estrita observância 

ao princípio da proporcionalidade. VII. Recursos conhecidos e 

desprovidos. (TJ-DF - APC: 20130610118945 , Relator: JAMES EDUARDO 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2015, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/06/2015 . Pág.: 239) DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. 

PORTABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE 

FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorrendo a portabilidade do plano de 

saúde e verificando-se que foram cumpridos todos os requisitos legais 

previstos no artigo 3º da Resolução Normativa nº 186/2009 da ANS, 

conclui-se que, ocorrendo a migração do plano inicial após mais de dois 

anos de contratação, o que necessariamente engloba o prazo de 300 

(trezentos) dias de carência exigido pela Lei nº 9.656/98, a cobertura de 

parto no novo plano de saúde era possível, sendo abusiva a negativa. 2. 

Patente a responsabilidade do plano de saúde quanto ao dever de 

indenizar, pois a recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar gera 

angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa da requerente 

quanto à cobertura, além de atentar contra os princípios da dignidade da 

pessoa humana e do direito à saúde. 3. Afixação do valor devido a título 

de indenização por danos morais deve levar em consideração os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão 

do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC: 20120111718624 , 

Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2015, 5ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2015 . Pág.: 262) 

APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - Recusa de cobertura à intervenção 

cirúrgica em caso de parto emergencial -Autora que corria risco de vida e 

apresentava complicações no processo gestacional - Negativa de 

cobertura injustificável - Danos morais devidos na proporção certa fixados 

em sentença - Majoração descabida - Recurso não provido.(TJ-SP - APL: 

9215437032007826 SP 9215437-03.2007.8.26.0000, Relator: Silvério 

Ribeiro, Data de Julgamento: 16/02/2011, 5ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/03/2011) Ao arbitrar a indenização por danos 

morais, deve-se observar a condição pessoal da vítima, a capacidade 

econômica do ofensor, a natureza e a extensão da dor moral ocasionada 

por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu objetivo, qual seja, a 

compensação do lesado e a punição do ofensor. Nesse rumo, em atenção 

aos princípios de moderação e da razoabilidade, fixo a condenação da 

requerida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de enfrentar os 

demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para 

diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, 

agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do 

art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por M. F. D. A. L. 

representada por Rosangela da Silva Alves em desfavor de Unimed 

Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. Condeno a requerida ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a titulo de danos morais, a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ). Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor 

o interesse na execução da sentença, no prazo de 10 (dez) dias. Não 

havendo manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013478-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FATIMA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1120809 Nr: 19126-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALYCE DA SILVA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT, CARLA CRISTINA CEZARIO - OAB:22464/0 OAB/MT, 

Renata Silva Costa Salci - OAB:22569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - OAB:000/D

 Certifico que, intimei, por telefone, o advogado Bruno Proença a devolver 

os autos em cartório, uma vez que fez carga rápida em 12/5/2016, nos 

termos do art. 107, §4º e art. 234, do CPC, sob pena de BUSCA E 

APREENSÃO dos autos.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975931 Nr: 12128-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB/MT 12.208 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação Renovatória 

de Locação para DECLARAR renovado o contrato locatício firmado entre 

as partes ora litigantes pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados a 

partir do termo final do contrato originário, pelo valor do aluguel em R$ 

25.629,12 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e doze 

centavos) mensais, devidos a partir da renovação, mantendo-se as 

demais cláusulas contratuais. Por conseguinte, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 20, § 4º, do CPC. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956733 Nr: 3424-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA VILMA PADILHA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURAO - OAB:13.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP, FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Vistos, etc.

Ante a afetação dos temas 970 e 971, pelo STJ, referente aos REsp 

1635428/SC, REsp 1498484/DF, REsp 1614721/DF, REsp 1631485/DF, que 

determinou a suspensão dos processos que discutem sobre a 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

de compra e venda, e nos casos de discussão acerca da possibilidade ou 

não de inversão, em desfavor da construtora, da clausula penal estipulada 

exclusivamente para o adquirente, nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção, 

objeto de contrato ou promessa de compra e venda, DETERMINO a 

suspensão dos autos com as comunicações de estilo.

Com a notícia do julgamento dos temas pelo STJ, intimem-se as partes para 

requererem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias e após, 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996320 Nr: 21766-81.2015.811.0041

 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: OTTO EMERSON LOPES CORREIA, CLAUDIA ROSANA 

DA SILVA CORREIA

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

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A, IDEAL IMOBILIARIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

de Repetição de Indébito por Cobrança Ilegal ajuizada por Otto Emerson 

Lepos Correia e Claudia Rosana da Silva Correia em desfavor de Sistema 

Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá I – SPE Ltda, Rodobens Negócios 

Imobiliários S/A e Ideal Imobiliáriapara CONDENAR as Requeridas, 

solidariamente, a restituirem a parte autora os valores despendidos a titulo 

de comissão de corretagem, corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde 

o desembolso dos valores, e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, 

a partir da citação.Condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento 

das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15 % do 

valor da condenação. Transitado em julgado, manifeste-se o credor 

quanto ao interesse na execução da sentença. Nada requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações.Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078415 Nr: 482-80.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR JOST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:80.055, Diogo Augusto de Almeida - 

OAB:136.442, Emerson Badaró Soares Júnior - OAB:43.728, 

Leonardo Fialho Pinto - OAB:

 Vistos, etc.

Ante a afetação dos temas 970 e 971, pelo STJ, referente aos REsp 

1635428/SC, REsp 1498484/DF, REsp 1614721/DF, REsp 1631485/DF, que 

determinou a suspensão dos processos que discutem sobre a 

possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes 

com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato 

de compra e venda, e nos casos de discussão acerca da possibilidade ou 

não de inversão, em desfavor da construtora, da clausula penal estipulada 

exclusivamente para o adquirente, nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção, 

objeto de contrato ou promessa de compra e venda, DETERMINO a 

suspensão dos autos com as comunicações de estilo.

Com a notícia do julgamento dos temas pelo STJ, intimem-se as partes para 

requererem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias e após, 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976718 Nr: 12516-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THABYTA VIRGINIA ARRUDA FARIAS CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ V - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI S. BARROS - 

OAB:11.968/MT

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

OAB:8.360-MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c 

Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por Thabyta Virginia 

Arruda Farias Caldas em desfavor de Rodobens Negócios Imobiliários S/A 

e Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá V Spe Ltda S.A, para 

:a)Condenar o requerido ao ressarcimento dos valores pagos a titulo de 

aluguel desde a data da previsão da entrega do imóvel até a sua 

efetivação, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do 

desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. 

b)Condenar o requerido ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a 

titulo de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ).c)Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 12% do valor da 

condenaçãoTransitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário 

da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e comunicações necessárias.Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1134419 Nr: 24849-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZAIRO SEIXAS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA R. PETRAROLI - 

OAB:OAB/SP 130.291, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - 

OAB:31464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOZAIRA GUEDES - OAB:6948 

MT

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Cobrança 

ajuizada por Ação de Ressarcimento de Danos proposta por Itaú Seguros 

De Auto e Residência em desfavor de Jozairo Seixas Guedes e condeno a 

requerida ao pagamento no valor de R$33.875,00 (trinta e três mil e 

oitocentos e setenta e cinco reais), acrescidas de correção monetária 

pelo INPC a partir da citação, juros de 1% ao mês a partir do vencimento 

das parcelas.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da 

condenação.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário 

da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967730 Nr: 8124-41.2015.811.0041

 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: ELY BERGO DE CARVALHO

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem 

quanto a ocorrência de prescrição.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980981 Nr: 14586-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEYNE SOUZA PEREIRA MARQUES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. IMOBILIARIA LTDA - SUA CASA IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONEL SILVÉRIO - 

OAB:3611-A/MT

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Ação Indenizatória por Danos Materiais, promovida por Edileyne Souza 

Pereira Marques de Barros em desfavor de A. L. Imobiliária Ltda. – Sua 

Casa Imóveis tão somente para declarar como rescindido o contrato 

firmado entre as partes. Considerando a sucumbência reciproca das 

partes, cada qual arcará com os honorários advocatícios de seus 

advogados. Transitado em julgado, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076380 Nr: 58184-18.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742, ANTONIO MONREAL ROSADO - OAB:2.883-A/MT, THAIANE 

PERES BUCAIR DE LIMA - OAB:OAB/MT 12.376

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Condomínio Florais do Valle, 

representado por Fernando Orsini Nunes de Lima, em desfavor de R. R. J. 

Empreendimentos Imobiliários.

Sustenta a parte autora que a requerida é proprietária do lote 03, da 

quadra n°02 que integra o Condomínio Florais do Valle, entretanto a 

requerida desde a entrega do empreendimento não realizou o pagamento 

das cotas condominiais, sendo a soma atualizada do débito no valor de 

R$22.376,14 (vinte e dois mil trezentos e setenta e seis reais e quatorze 

centavos).

Requer a condenação da requerida ao pagamento do débito referente às 

cotas que não foram quitadas, e as que deixarem de ser pagas no curso 

do processo.

Deu a causa o valor de R$22.376,14 (vinte e dois mil trezentos e setenta e 

seis reais e quatorze centavos).

Instruiu o pedido com os documentos de fls.09/54.

Despacho inicial às fls.55, foi determinada a citação da requerida e 

designada audiência de conciliação, que ocorreu conforme termo de 

fls.61.

Citada, a requerida apresentou Contestação e documentos às fls.62/81, 

alegando em preliminar a nulidade da citação e requerendo o julgamento 

totalmente improcedente da ação.

Impugnação à Contestação às fls.82/101.

O feito foi saneado às fls.108.

Manifestação da autora acompanhada de documentos às fls.109/111.

Na decisão de fls.112, a parte requerida foi intimada para se manifestar 

acerca dos documentos apresentados pela autora, entretanto manteve-se 

inerte, conforme certidão de fls.114.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora conforme 

fls. 109 .para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil.

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1119150 Nr: 18356-78.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, ANA CAROLINA REMÍGIO DE OLIVEIRA - 

OAB:86.844/OAB-MG, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - 

OAB:12.574 OAB/MS, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:173.524/RJ, RENATO JOSÉ CURY - OAB:154351/SP

 Diante da apresentação da proposta dos honorários periciais, impulsiono 

o feito para proceder a intimação das partes que pleitearam a pericia, 

para, no prazo de cinco dias, realizar o pagamento da importância dos 

honorários periciais, nos termos da decisão de fls. 353.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976671 Nr: 12492-93.2015.811.0041

 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: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEMAT INCORPORACÕES E 

CONSTRUÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322, LUCIMAR A. KARASIAKI - OAB:6448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT - 5959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363

 Posto isso, REJEITO os embargos e JULGO PROCEDENTE a AÇÃO 

MONITÓRIA proposta por Ação Monitória ajuizada por TRIMEC 

Construções e Terraplanagem Ltda., em desfavor de ENGEMAT 

Incorporações e Construções, e converto o mandado inicial em executivo. 

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação. Após o 

trânsito em julgado, intime-se o autor a dizer se tem interesse no 

cumprimento sentença na forma prevista na Lei. Nada requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968227 Nr: 8383-36.2015.811.0041

 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: SANTOS E LARA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT BOSCH LTDA - BOSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE SANTOS MACHADO - 

OAB:13.023, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais proposta por Santos 

e Lara Ltda. ME. E julgo IMPROCEDENTE a reconvenção, para:a)declarar a 

inexistência de débito no valor objeto de anotação junto ao SERASA e de 

discussão nos presentes autos;b)condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54/STJ);c)Condenar o requerido pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 18% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor 

o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998381 Nr: 22769-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO VIEIRA DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Eurico Vieira de Campos em desfavor de Banco Itaú BMG 

Consignado S/A. para:a)Determinar que o requerido se abstenha de 

descontar o valor do empréstimo com desconto na folha de pagamento 

declarando inexistente o empréstimo, tornando definitiva a liminar de fls. 

27/28.b)Determinar ao requerido a devolução em dobro dos valores 

descontados. c)Condenar os réus ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 
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juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 

d)Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois reais), nos termos do art. 85, 

§ 8º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário 

da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998593 Nr: 22848-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA SIFUENTES MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Dano Moral ajuizada por Rosana Sifuentes Machado em face de Banco 

Bradesco S/A. para:a)declarar a inexistência de relação jurídica entre as 

partes; determinando a baixa na restrição/alienação no veiculo da autora 

perante o DETRANb)condenar o requerido ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 

a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ);c)condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

materiais no valor em dobro do desconto, a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do débito, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54/STJ).d)Condenar o requerido pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifestem as partes no interesse da execução da sentença. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001887 Nr: 24223-86.2015.811.0041

 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: JOALTO JOSE DOS SANTOS JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

Joalto José dos Santos Júnior em desfavor de Banco Itaucard S/A e 

condeno a parte autora por litigância de má fé correspondente a 2% sobre 

o valor da causa.Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja 

execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975044 Nr: 11633-77.2015.811.0041

 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 MARCELO LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDBLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S/A

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

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614-O, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a 

decisão que decretou de liquidação extrajudicial da requerida.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989110 Nr: 18119-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEZ RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente Ação de Indenização por Danos Morais 

por Falta de Notificação de Negativação da Autora Junto ao Serasa 

Experian – São Paulo – Cadastros de Inadimplentes. Negativa de Acesso a 

Informação de Negativação ajuizada por Claudinez Rodrigues da Cruz em 

desfavor de Serasa Experian.Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios de seu advogado, que fixo 

em 13% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, 

cuja execução torno suspensa em razão da gratuidade 

concedida.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário 

da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973308 Nr: 10861-17.2015.811.0041

 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: PARDS, LCQDS, ANATALIA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA, 

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA, 

MAÍRA BORDGON QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 233/245.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 233/245.

Diante da denunciação à lide formulada pela requerida Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, cite-se o denunciado, no endereço 

informado às fls. 74, para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 128 e ss do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001473 Nr: 24053-17.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECELAGEM AVENIDA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO DE 

CARVALHO RICHTER - OAB:4676/MT

 Vistos, etc.

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

respeito do pedido de parcelamento do valor da condenação, bem como 

dos comprovantes de pagamento de fls. 184 e 187, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1096984 Nr: 9293-29.2016.811.0041

 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: EVANDRO WALTER MODESTO KOHLHASE, LUZIA DA 

SILVA RIBEIRO KOHLHASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LOPES S.A. , VERO 

EMPREENDIMENTOS LTDA, MGARZON EUGENIO INTELIGENCIA 

IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Ubaldo Juveniz dos 

Santos Júnior - OAB/SP 160.493 - OAB:, EDUARDO ANTUNES SEGATO 

- OAB:13.546, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13.546/MT, UBALDO 

JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 Vistos, etc.

Considerando o acórdão de fls. 290/305, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar aos autos o cumprimento da tutela de 

urgência de fls. 115/116, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983491 Nr: 15603-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA TEIXEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA COMERCIO DE CONTROLE REMOTO 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039/MT

 Vistos, etc.

Diante da afirmação do Sr. Oficial de Justiça (fls. 131) de que o imóvel foi 

abandonado pelo inquilino, defiro pedido de imissão de posse feito às fls. 

127/128.

Expeça-se MANDADO DE VERIFICAÇÃO, IMISSÃO DE POSSE E REMOÇÃO 

DOS BENS que se encontrarem no imóvel locado, fazendo-se o inventário 

dos referidos bens, devendo a parte autora acondiciona-los/guarda-los 

em local apropriado.

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

endereço atualizado da parte requerida.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983433 Nr: 15580-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE ADRIANE COLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFIP MEDICINA LABORATORIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIL SABER - OAB:9.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 198/200, desconstituo o perito 

nomeado e NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS 

LTDA., localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 

408, 4º Andar, Ed. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 

78.050-000, telefone (65) 3052-7636, para realizar a perícia necessária, o 

qual deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso 

(artigo 466 do CPC).

No mais, mantenho integralmente a decisão de fls. 192.

Aguarde-se a conclusão dos trabalhos periciais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1021501 Nr: 32674-03.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação das partes às fls. 87 e 97/99, dou por 

encerrada a instrução processual e determino o cancelamento da 

audiência designada.

Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003724 Nr: 24998-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA VALÉRIA SANTOS DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA RAMALHO TEIXEIRA - 

OAB:20.402, TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - OAB:19268/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Considerando o art. 126, do Código de Processo Civil, que dispõe que a 

denunciação à lide deve ser feita pela parte autora na petição inicial e, em 

sendo o denunciado a parte requerida, o ato deve ser requerido em sede 

de contestação, indefiro o pedido de fls. 106/109.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983547 Nr: 15634-08.2015.811.0041

 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: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DA 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT
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 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o vício 

de ausência de assinatura às fls. 116, sob pena de desentranhamento 

dos documentos.

Decorrido o prazo, certifique-se e votem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989575 Nr: 18361-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CRUZ ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO CAMPOS S/A ENGENHARIA E 

COMÉRCIO, FRANCISCO RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE 

CAMILLIS - OAB:330146

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte autora às fls. 67/68 e a inércia da 

requerida, dou por encerrada a instrução processual e determino o 

cancelamento da audiência designada.

Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1210677 Nr: 8631-31.2017.811.0041

 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: GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ÁGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

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

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1127576 Nr: 21993-37.2016.811.0041

 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: GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 147/171, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1166207 Nr: 38485-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR NUNES DO AMARAL, RAFFAELA SANTOS 

MARTINS AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CX CONSTRUCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

 Vistos, etc.

Em que pese à manifestação de fls. 268/273, entendo que a mesma não 

merece acolhimento, tendo em vista que a tutela de urgência concedida foi 

devidamente mantida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por ocasião do agravo de instrumento interposto, cabendo à parte 

requerida o seu devido cumprimento, razão pela qual indefiro o pedido.

Intime-se a requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos 

autos o cumprimento integral da tutela de urgência de fls. 108/110.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025579-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON BENEDITO DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento, dando 

o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito nos 

termos do artigo 485, III. 2 de outubro de 2018

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012722-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN ORESTES GILI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012722-50.2017.8.11.0041. REQUERENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO REQUERIDO: JEAN ORESTES GILI (Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... Recebo a emenda a inicial 

IDs: 10352298, 10352329 e 10352337. Verifico que na petição de emenda 

o autor requereu o prazo suplementar de 30 dias para comprovar a 

constituição em mora do requerido, contudo está petição foi juntada em 

19/10/2017, tendo se passado quase 11 meses sem manifestação do 

autor. Desta feita, intimo o autor para, no prazo improrrogável de 15 dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a devida 

constituição em mora da parte adversa, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026772-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO DE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026772-81.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: ALUIZIO DE SOUZA RODRIGUES Vistos... Recebo a 

emenda a inicial IDs: 10754774, 10754778, 10754779 e 10754781. Indefiro 

o pleito da petição de ID 11799566, haja vista que ainda não há 

determinação judicial para expedição do mandado de busca e apreensão, 

bem como o endereço declinado é o mesmo constante no contrato e na 

inicial. Compulsando os autos verifico que a tentativa de notificação 

extrajudicial contida no ID 9651888 restou prejudicada, já que a entrega 

não pode ser efetivada devido ao motivo “SEM ENTREGA DOMICILIAR”. Foi 

procedida então a tentativa de notificação por instrumento de protesto via 

edital, contudo este só é admitido depois de frustradas as tentativas de 

notificação pessoal do devedor. Nesse sentido: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

- BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO - PROTESTO EFETIVADO VIA 

EDITAL - IRREGULARIDADE - ENDEREÇO CONHECIDO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - MORA - NÃO COMPROVAÇÃO 

- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR 

DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO. O que importa para a constituição 

em mora é a entrega da carta pelo Cartório de Títulos e Documentos e o 

recebimento do aviso no endereço do devedor, não se exigindo sua 

assinatura no referido AR. Contudo, se foi lançado protesto do título, por 

edital, sendo conhecido o endereço do devedor, não resta comprovada a 

efetiva constituição em mora do devedor, o que revela a ausência de 

preenchimento dos pressupostos de constituição válida do processo, 

sendo, desse modo, imperativa a extinção do processo. Voto Vencido: 

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 

REQUISITOS PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - Não é obrigatória a 

notificação pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta sua 

entrega no endereço declarado em contrato para se estabelecer a mora. 2 

- A notificação, por edital, do protesto do título, para o fim de constituição 

em mora do devedor, é válida, desde que frustrada a tentativa de 

notificação pessoal do devedor.” (Número do processo: AI 

10045130041945001 MG. Relator (a): Otávio Portes. Data do Julgamento: 

24/04/2014. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL. Data da 

Publicação: 09/05/2014). Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a 

devida constituição em mora da parte adversa, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017091-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ZANIN PNEUS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017091-87.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FERNANDO 

ZANIN PNEUS - ME Vistos... Na petição de emenda de ID 13180712 aduz o 

autor que o simples envio da notificação ao endereço do devedor é o 

suficiente para comprovação da mora, o que contraria as decisões mais 

recentes sobre o tema dos tribunais, portanto não conheço da emenda. 

Nesse sentido a jurisprudência do TJMG: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO 

EM MORA - DOCUMENTO ENVIADO AO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

DEVEDOR NO CONTRATO - PROTESTO POR EDITAL - REGULARIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO - APLICAÇÃO DO CDC - DESCONHECIMENTO DOS 

ENCARGOS COBRADOS - INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI Nº 911/69. 1. De 

acordo com o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula 72 

do STJ, a comprovação da mora é imprescindível para a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Para a caracterização da 

mora, apesar de não se exigir a notificação pessoal do devedor, é 

necessária a prova do recebimento da notificação em seu endereço ou, 

não sendo isso possível, a intimação por edital. 3. É válida para 

caracterizar a mora a notificação realizada por tabelião de competência 

diversa do domicílio do devedor. 4. A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor ao contrato bancário com cláusula de alienação fiduciária e o 

alegado desconhecimento acerca dos encargos cobrados não impedem a 

busca e apreensão decorrente da incidência do disposto no Decreto-Lei 

nº 911/69. (TJMG - Apelação Cível 1.0090.15.000984-4/001, Relator(a): 

Des.(a) Octávio de Almeida Neves (JD Convocado) , 15ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 10/07/2018) Desta 

feita, intimo novamente o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos documento que comprove a devida 

constituição em mora da parte adversa, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 6 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004456-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS DA SILVA (EXECUTADO)

AGRO PANAMA AGRONEGOCIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004456-40.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: AGRO PANAMA AGRONEGOCIOS LTDA, DOMINGOS 

DA SILVA Verifico que a guia de custas iniciais foi recolhida. (Paulo 

Eduardo) Vistos... Ante o recolhimento da guia referente a diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, cumpra-se o contido na segunda parte do despacho 

anterior ID.12966206 concernente a expedição de mandado para citação 

da executada DA SILVA E SOUZA LTDA. No que tange o executado 

DOMINGOS DA SILVA, expeça-se carta precatória com prazo de 90 dias, 

para citação e penhora no endereço: Rua Sete, 3, Casa, Altos da 

Jangada, Jangada/MT. Com efeito, intimo o exequente para recolher as 

custas de distribuição da missiva, bem como, da diligência do Sr. Meirinho, 

naquela Comarca, comprovando nos autos mediante petição no prazo de 

15 dias, para posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no 

princípio da celeridade processual. Quanto a guia e comprovantes de IDs 

13414301, 13414323, 13414322 e 13414320, tenho que estes foram 

juntados de maneira equivocada, uma vez que fazem menção a partes 

alheias a esta relação processual. Cumpra-se. CUIABÁ, 02 de outubro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017181-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE PRADO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017181-95.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELIENE PRADO 

SILVA Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. (Paulo Eduardo) 

Vistos... Foi despacho no ID 12807203 que o autor emendasse a inicial, 

acostando aos autos documento que comprove a devida constituição em 

mora da parte adversa, contudo ao se manifestar na petição de ID 

13257173 ateve-se a requerer dilação de prazo de 30 dias para 

cumprimento, deixando transcorrer também o prazo requerido, conforme 

certidão de ID 14822933. Desta feita, concedo ao autor o prazo 

improrrogável de 15 dias, para que cumpra o despacho anterior (ID 

12807203), sob pena de extinção. Saliento que pedidos protelatórios e/ou 

de dilação de prazo não serão conhecidos/deferidos e dará azo a multa 

do artigo 77 do CPC. Não cumprido, certificado, concluso para extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035091-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO WESLLEY FERNANDES SILVA PRIMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035091-38.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SAFRA LEASING 

SA ARRENDAMENTO MERCANTIL REQUERIDO: FERNANDO WESLLEY 

FERNANDES SILVA PRIMO Vistos... Indefiro o pedido de retirada de 

restrição lançada sobre o veiculo objeto desta ação via RENAJUD, já que 

inexiste determinação judicial nesse sentido. No mais, considerando o 

trânsito em julgado da sentença (ID 14841590), arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de setembro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 847365 Nr: 50878-66.2013.811.0041

 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: PETRAGLIA & DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:OAB/MT 8.085, MAURICIO B. PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581-MT

 Vistos etc.

Declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar na condução do 

presente feito, na forma da previsão contida no §1º do art. 145 do Código 

de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 65434 Nr: 1166-21.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO VIEIRA VALDASCA 

NETO, CLEONICE VIEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIO GONÇALO MACIEL DE 

MORAIS - OAB:6449/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215/MT, VINICIUS KENJI TANAKA - OAB:20773/O

 Vistos etc.

Declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar na condução do 

presente feito, na forma da previsão contida no §1º do art. 145 do Código 

de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1041026 Nr: 42102-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOS RESGATE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA HERNANDES 

MERIGHI PREZA - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 (...) Consignando, que em caso de reiteração quanto ao descumprimento 

pela requerente UNICRED, ser-lhe-á aplicada multa nos termos do art. 77 

do CPC/2015. Outrossim, no que tange a arguição da requerida S.O.S, lhe 

assiste razão quanto à concessão da gratuidade de justiça, assim, 

EXPEÇA-SE mandado de restituição em favor da requerida, quanto ao bem 

descrito no extrato em anexo e fls. 109. Com efeito, não obstante a 

planilha trazida pela requerente (fls. 510) é evidente que tal montante não 

corresponde à verdade, uma vez que a requerida pagou 37 de 48 

parcelas e o bem se encontra em mãos da requerente, apesar do teor do 

v. acórdão de fls. 240 e 297. Assim, após a restituição do bem à requerida 

e avaliação do estado atual em que se encontra o bem, dar-se-á inicio à 

liquidação quanto às perdas e danos e eventuais multas por 

descumprimento. Por fim, quanto aos honorários advocatícios depositados 

pela Cooperativa às fls. 504 e dados bancários apresentados pelo 

causídico da requerida às fls. 506, nos termos do Provimento nº 68/2018 – 

CNJ e, em virtude da uniformização dos procedimentos referentes ao 

levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de assegurar o resultado 

útil do processo, o deferimento de levantamento de depósitos judiciais 

(decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação. Assim, intimo a 

Cooperativa via DJE, para que se manifeste em 15 dias. Ressaltando, 

ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 (dois) dias úteis 

após o decurso do prazo estabelecido para interposição de eventual 

recurso. Após, conclusos para expedição do Alvará Judicial em nome de 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ Nº 

03.525.646/0001-80, CONTA CORRENTE Nº 020120-0, AGÊNCIA Nº 2793, 

BANCO BRADESCO S/A (237). Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 422037 Nr: 7176-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. FINANCEIRA S/A DE CRÉDITO - BANCO 

VOTORANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B/MT, HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A/MT

 Vistos, etc.

Não obstante a arguição do Autor de fls. 357/358 INTIMO o autor para que 

traga aos autos os comprovantes originais mencionados às fls. 355, no 

prazo de 15 dias.

Após, com a juntada dos comprovantes, remetam-se os autos à 

contadoria do Juízo.

Tudo cumprido e com a juntada da manifestação do Contador Judicial, 

intime-se as partes para que manifestem-se, sucessivamente, no prazo de 

15 dias.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 337233 Nr: 8023-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO VILARINHO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 106, pois, apesar do 

artigo 247 do CPC não repetir claramente a regra da vedação da citação 

por correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado 

a referida medida ainda é aplicável(...)Desta feita, em regular impulso 

oficial procedo a pesquisa do atual endereço do executado por meio do 

sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato em 

anexo).Expeça-se nova carta precatória de citação e demais atos, com 

prazo de 120 dias, a ser cumprida no endereço: Rua Euvaldo Lody, 

Quadra 07, Lote 114, Nº 91, Bloco 05, Apto 201, Bairro: Negrão de Lima, 

Goiânia-GO.Pra tanto, intimo o exequente para recolher as custas de 

distribuição da missiva, bem como o valor relativo a diligência, 

comprovando nos autos mediante petição no prazo de 15 dias, para 

posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio da 

celeridade processual, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.Às fls. 40/42 o exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do 

executado(...)Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros 

junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 

25,43), procedo ao desbloqueio do referido valor.Com efeito, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca da pesquisa realizada 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 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.: 1129767 Nr: 22914-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PABLO DA SILVA

 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:

 Vistos etc...

Não obstante o pleito de fls. 95 verifica-se dos autos a existência de 

restrição sobre o veículo descrito na exordial (fls.87), bem como, 

endereço atual do devedor.

Desta forma, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias se 

manifestar-se, depositando a diligência, para citação, penhora, avaliação e 

remoção do veículo de fls.87, sob pena de extinção e baixa da restrição.

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.: 863228 Nr: 4205-78.2014.811.0041

 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): JOSE DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:15134, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:128938, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

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

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Vistos, etc.

Ante a impugnação do cálculo de fls. 246/248, remetam-se os autos à 

contadoria do juízo para liquidação quanto à sentença exarada nos autos 

em apenso, concernente aos honorários advocatícios devidos por Jose de 

Souza (cópia – fls. 166/180).

Após, com a juntada da planilha, intimem-se as partes para que se 

manifestem, sucessivamente, no prazo de 15 dias, inclusive, o Banco 

quanto ao pedido de parcelamento desse dábito.

No mesmo prazo acima, visando o cumprimento de sentença, tenho que 

apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/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 imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto ao sítio 

do RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, na mesma oportunidade deverá o patrono exequente 

manifestar-se acerca da pesquisa realizada neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1004307 Nr: 25271-80.2015.811.0041

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA SANTANA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Inicialmente, apesar dos argumentos firmados às fls.77/78v, evidencia-se 

a continuidade dos atos atentatórios à dignidade da justiça, visto que, 

fazendo meras ilações, ao final, diz que houve acordo entre as partes, 

com devolução do veículo, sem nenhuma prova nesse sentido, além do 

que, o veículo foi apreendido indevidamente na Comarca de Lucas do Rio 

Verde por meio de incidente de busca e apreensão, sendo que a ação 

principal já havia sido extinta anteriormente, e para demonstrar sua total 

falta de respeito às coisas da justiça, em consulta ao sistema Renajud, 

constata-se que o veículo se encontra em nome de terceiro sem restrição 

(extrato em anexo), o que demonstra que não foi devolvido à devedora, 

até por ausência total de documentos nesse sentido.

Desta feita, encaminhe-se cópia dos autos à OAB e ao Ministério Público 

para que sejam tomadas as medidas que entenderem pertinentes ao caso.

Ademais, aplico ao autor a multa de 20% do valor da causa devidamente 

atualizado em favor do Estado, devendo o Sr. Gestor tomar as medidas 

cabíveis conforme orientação da CGJ para que o Estado posse receber 

seu crédito.

Por fim, considerando que a sentença transitou em julgado, estando o feito 

extinto, procedo a pesquisa do atual endereço da requerida por meio do 

sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato em anexo), motivo 

pelo qual, determino a intimação da mesma via correio com aviso de 

recebimento, quanto ao teor da sentença e deste despacho, para 

querendo manifestar em 15 dias.

Em nada requerendo, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 784949 Nr: 38782-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMISTO ARAUJO CAFÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

certidão do Oficial de Justiça de fls. 103/104.

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 
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de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

103/104, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 825398 Nr: 31408-49.2013.811.0041

 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): SINAIR ROSA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

certidão do Oficial de Justiça de fls. 85/86.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

85/86, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 858272 Nr: 243-47.2014.811.0041

 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): A. A. GOMES SERVIÇOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

certidão do Oficial de Justiça de fls. 114/115.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

114/115, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 755260 Nr: 7277-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora comprovar a 

distribuição a Carta Precatória de fls. 114, devidamente retirada dos 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 n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, comprovando a distribuição da Carta Precatória de fls. 114 

devidamente retirada dos autos, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 819336 Nr: 25609-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Procedo a expedição do alvará conforme sentença de fls.126.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 406692 Nr: 37868-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ FINANCIAMENTOS/ BANCO 

SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABELARDO SAN MARTINS 

SOUZA FILHO - OAB:3787-MT, GLAUCIA AGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652, IVO MARCELO SPINOLA ROSA - 

OAB:13.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional formulada por MARCOS ANTONIO 

XAVIER em face de AYMORÉ FINANCIAMENTOS, ambos qualificados nos 

autos.

Após o trânsito em julgado, o Banco efetuou ao pagamento no montante 

de R$9.836,45 – fls. 267/268.

Em seguida, o requerente foi intimado para se manifestar acerca do valor, 

sob pena de anuência tácita – fls. 272.

Certificou-se o decurso do prazo às fls. 276.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

É sabido que o pagamento do valor reclamado impõe a extinção da ação, 
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assim, ante a quitação integral da dívida, a extinção é a medida que se 

impõe.

Posto isso, ante o cumprimento integral da obrigação, a extinção do feito é 

à medida que se impõe, assim, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, intimo os causídicos do requerente para que tragam aos autos 

os dados bancários para a expedição do necessário alvará, com os 

poderes específicos para tal ato.

Decorrido o prazo sem manifestação, tendo em vista a inércia do 

causídico, intime-se o autor via correio, para atender em 05 dias, 

mantendo-se da mesma forma, ante o término da prestação jurisdicional, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1119584 Nr: 18562-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA MIRANDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DÓREA 

SALDANHA BORGES - OAB:17632/O

 Vistos etc.

Segue alvará conforme interlocutória de fls.71/71v.

No mais, arquivem-se, com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 29172 Nr: 6686-68.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agropecuária Santa Rosa Ltda, 

ADIR ENAR DE VILIEGER, Aristeu Bertolin, ARLINDO CASOLA, VILMAR 

LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:5689-A/MT, NEILTON CRUVINEL FILHO - 

OAB:5699/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 1311584, datado 20/06/2018) concernente em requerimento de penhora 

dos imóveis descritos na matrícula nº 5.784-A, lotes 19 e 20.

Ademais, vislumbra-se do extrato do TST (em anexo) RO – 

168-84.2013.5.23.0000, encontra-se concluso para voto, assim, 

aguarde-se o deslinde quanto ao referido recurso.

Quanto ao requerimento de penhora no que tange aos lotes 19 e 20, intimo 

o Banco para que promova à necessária averbação nos termos do art. 

828 do CPC/2015, fazendo prova nos autos, bem como traga aos autos a 

planilha de débito atualizada, no prazo de 15 dias.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberações quanto ao 

requerimento de penhora e avaliação do bem imóvel de matrícula nº 

8.784-A.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 78158 Nr: 3493-21.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DE ARRUDA, EMPRESA GESTORA DE 

ATIVOS-EMGEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁCRÉDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DA CAPITAL MATOGR, ANTON HUBER, NEURI BAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:OAB/10237, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - 

OAB:9.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:, VICENTE RODRIGUES CUNHA - 

OAB:

 Vistos, etc.

Não obstante a arguição do exequente às fls. 304 nota-se dos autos, 

especificamente às fls. 92, que houve a concessão do benefício para 

pagamento de custas ao final do processo, não obstante inicialmente 

tenham sido recolhidas as taxas e custas às fls. 20.

Além do mais, o valor de distribuição de Carta Precatória dentro do Estado 

de Mato Grosso é fixo, qual seja, R$187,92 (Provimento nº 11/2018 – 

CGJ), razão pela qual, INTIMO o exequente para que efetue ao pagamento 

no prazo de 15 dias, guia para pagamento deverá emitida exclusivamente 

pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

www.tjmt.jus.br), no prazo de 15 dias.

Com o recolhimento, cumpra-se a decisão de fls. 297/298, qual seja, “(...) 

expeça-se Carta Precatória à Comarca de Rosário Oeste/MT, com o prazo 

de 90 dias, para avaliação e demais atos expropriatórios referentes ao 

bem imóvel de matrícula nº 14.116 e, no que tange ao bem matriculado sob 

o nº 66.966 (2º Serviço Notarial de Cuiabá), expeça-se o necessário 

mandado de avaliação. Saliento que o envio da missiva se dará via Malote 

Digital (...)”.

Tudo cumprido, aguarde-se o cumprimento da missiva.

Em caso de silêncio, intime-se o exequente pessoalmente (A.R com aviso 

de recebimento) para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Com a juntada do A. R, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 117803 Nr: 6688-67.2003.811.0041

 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): AGUEDA BALENA DE BRITO CARAMELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR LUIZ DA SILVA - 

OAB:14723, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT, ROSÂNGELA DE SOUZA 

RAIMUNDO - OAB:11.242/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação monitória em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de AGUEDA 

BALENA DE CRITO CARAMELLO.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da 

devedora 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 da devedora passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do credor no que tange 

as pesquisas realizadas em epígrafe e, tratando-se de direito disponível, 

arquive-se a presente ação com as anotações e baixas devidas.

Sem prejuízo, em caso de arquivamento, 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 

DA DEVEDORA.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823568 Nr: 29661-64.2013.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA ELZI SILVA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON VILAS BOAS DE 

ABREU - OAB:9438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 1311372 de 31/07/2018).

Considerando que este caderno processual se encontra em fase de 

liquidação desde 10/2017, com encaminhamento ao Nobre Contador do 

juízo às fls.249 e 295/300, com o qual concordou Rita, no entanto, 

discordou o Banco, na petição a ser juntada, tenho que não é o caso de 

retorno, mas sim de nomeação de expert.

Assim, NOMEIO o perito GERSON FANAIA PEREIRA, fone 3023-7223, 

e-mail fanaiar@terra.com.br, para que proceda a necessária 

aferição/liquidação, em complemento ao já apresentado pela Contadoria, 

fixando desde já os honorários periciais em R$2.000,00.

Intime-se para informar se concorda com a nomeação e valor, no prazo de 

10 dias.

Em seguida, intime-se o Banco para que efetue ao pagamento dos 

honorários, no prazo de 15 dias, sob pena de HOMOLOGAÇÃO do último 

cálculo apresentado pela Contadoria.

Empós, tudo cumprido, retornem - me os autos conclusos para designação 

do início dos trabalhos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1297210 Nr: 7602-09.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE EVANGELINO DE CAMPOS ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17007/O, THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO LEITE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Vistos etc.

Intimo a autora para no prazo de 15 dias, adequar o valor da causa à sua 

pretensão patrimonial, não sendo correto o uso daquela dado à Execução, 

posto que pretende somente afastar a penhora sobre imóvel que diz ser 

de sua propriedade.

Nos termos do item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO a embargante os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer tempo, se 

comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos 

essenciais a sua concessão, conforme disposto no artigo 7º, da Lei n. 

1.060/50.

Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizada por ALAIDE E. 

DE CAMPOS ALMEIDA em face de BANCO BRADESCO S/A, todos 

qualificados nos autos em referência, pugnando a embargante a 

concessão de liminar para suspender o curso da Execução quanto a 

penhora de seu bem imóvel, bem assim a manutenção na posse do bem.

Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a 

acompanham, tenho que a probabilidade do direito se encontra, salvo 

melhor juízo, devidamente aclarada nos autos, diante de a documentação 

encartada com a peça vestibular, em especial em vista de a sucessão de 

Escrituras Públicas de fls. 22/23, de 08/10/2013, de fls. 24/25, de 

19/01/2004, e de fls. 26/27 de 11/12/1998, sendo certo que o 

indeferimento da medida acarretará em dano de difícil reparação.

Considerando tratar-se de terceira interessada, e presentes os requisitos 

legais, DEFIRO a liminar perseguida para conceder EFEITO SUSPENSIVO à 

Execução, no que tange aos direitos da ora embargante na penhora 

efetuada nos autos principais, com a manutenção do bem em sua posse.

Cite-se a instituição financeira ora ré, por meio de publicação no DJE, na 

forma do art. 677, § 3º do CPC, para contestar a ação no prazo de 15 

dias, fazendo-se constar as advertências de praxe.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752916 Nr: 4796-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA MARIA DE LIMA ME, JOEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA DE PAULA 

MOTERANI HINTZE - OAB:16236

 Vistos etc.

Observo que há vários anos o processo vem tramitando com a penhora 

de bem imóvel, todavia nesta oportunidade foi concedido, nos Embargos 

de Terceiro em apenso, a suspensão do curso desta ação quanto aos 

atos expropriatórios sobre o aludido bem.

De tal sorte, faço constar que, apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens dos devedores, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito de dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

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.: 1169483 Nr: 39942-74.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA REVERDITO VIVEIROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA REVERDITO VIVEIROS - 

OAB:5.683-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pleito da autora quanto ao parcelamento das custas no limite 

máximo permitido, qual seja, 06 vezes, nos termos do art. 468, §6º e 7º da 

C.N.G.C, senão vejamos:

"§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.

§ 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz."

Intimo a embargante para comprovar, de forma inteligível e mediante cópia 

dos contratos pretéritos (ônus de sua incumbência), a veracidade dos 

fatos narrados na exordial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1033238 Nr: 38227-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA REVERDITO VIVEIROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA REVERDITO VIVEIROS 

- OAB:5.683-MT

 ...De fato, vislumbra-se dos autos que foram exauridos os meios de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito do exequente, todavia, ante a 

inexistência de indícios de ocultação ou dilapidação patrimonial por parte 

da executada e por tudo que dos autos consta, sobejou clarividente que o 

requerimento formulado pelo exequente às fls. 78 quanto ao bloqueio de 

eventuais cartões de crédito da devedora não merece prosperar, razão 

pela qual INDEFIRO o pleito.Intimo o exequente para que se indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo.Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se o Banco pessoalmente, via A.R, para que promova à 

movimentação do feito, no prazo de 05 dias, sob a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792763 Nr: 46853-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11.887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - OAB:MT 

2.883-A

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

manifestar-se quanto ao contido às fls. 224/227.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 343130 Nr: 13400-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONACO COM DERIVADOS PETRÓLEO LTDA, 

JOSE GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO, JOSÉ HAROLDO RIBEIRO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...)Ademais, intimo o credor para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas por meio do ANOREG/MT às fls.79/87, no prazo de 

15 dias e/ou requere o que entender de direito em igual prazo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 421901 Nr: 7105-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CARLOS AGROPECUARIA LTDA, 

CARLOS GOMES BEZERRA, APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, LUIS RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 159/162 , no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 958921 Nr: 4394-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON FITIPALDI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMIS PIRES DE ANDRADE - 

OAB:8893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT

 Vistos etc.

Diante da interlocutória de fls.356, procedo a expedição de alvará em 

favor do Expert R$1.500,00, observando que até a presente data não 

houve sua vinculação desse montante na conta dos depósitos judiciais, 

razão pela qual retiro-o do total ao qual a Aymoré tem direito, R$43.936,31 

e R$4.408,18, sendo o primeiro destinado a Emerson e o segundo a sua 

advogada, conforme dados de fls.333 e procuração de fls.52 e, de 

consequência R$33.877,69 a Aymoré dados de fls.337 e poderes de 

fls.352.

Assim, intimo as partes para manifestarem querendo em 15 dias, em nada 

requerendo, arquivem-se com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792577 Nr: 46674-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO THEODORO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT, Fúlvio Monteiro Chaves - OAB:324.900, LUCIA 

TEREZINHA PEGAIA - OAB:88215, RODRIGO TAVARES DE MACEDO - 

OAB:247.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por 

BANCO CITIBANK S/A em face de MARCIO THEODORO AMORIM, o que 

faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do CPC.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de praxe.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 27 de setembro de 2018.Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza.Juiz de Direito(Autos cód. 792577)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792577 Nr: 46674-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO THEODORO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT, Fúlvio Monteiro Chaves - OAB:324.900, LUCIA 

TEREZINHA PEGAIA - OAB:88215, RODRIGO TAVARES DE MACEDO - 

OAB:247.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em duas laudas.

Com efeito, procedo ao desbloqueio do montante indisponibilizado das 

contas bancárias do executado via sistema Bacenjud.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001037-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA (ADVOGADO(A))

THAILA CAROLINE DE OLIVEIRA TRINDADE (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001037-46.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

THAILA CAROLINE DE OLIVEIRA TRINDADE Vistos... Compulsando os 

autos, verifico que o Recurso de Apelação (ID 7334566) foi parcialmente 

provido, conforme IDs 15036369, 15036370 e 15036371, para reformar a 

sentença fixando os honorários sucumbenciais no valor de R$ 4.500,00. 

Desta feita, intimo as partes via DJE para querendo manifestarem, no 

prazo de 15 dias. Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. CUIABÁ, 1 de 

outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005798-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE PAULA BORGES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005798-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: FABIO DE PAULA BORGES FILHO Verificado pela 

estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. 

Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam 

acordo, conforme termo acostado de ID 14435135, pleiteando por sua 

homologação e suspensão do feito até o cumprimento integral deste. 

Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento do referido, que ocorrerá aos 

15/12/2019, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil. Após o 

transcurso do prazo, intime-se o exequente para se manifestar em 15 

dias, sob pena de anuência tácita à extinção da ação. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014940-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL BATISTA RODRIGUES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014940-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: ISMAEL BATISTA RODRIGUES JUNIOR 

Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as custas foram 

devidamente recolhidas. Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que as 

partes entabularam acordo, conforme termo acostado de ID 14408337, 

pleiteando por sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento 

integral deste. Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e determino 

a SUSPENSÃO do feito até o cumprimento do referido, que ocorrerá aos 

29/07/2023, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil. Após o 

transcurso do prazo, intime-se o exequente para se manifestar em 15 

dias, sob pena de anuência tácita à extinção da ação. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018661-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018661-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

LUCILENE CARNEIRO Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - 

Paulo Vistos... Não conheço da emenda de IDs 14801394 e 14801423, 

haja vista que apesar de o autor ter acostado aos autos notificação 

extrajudicial devolvida devido ao motivo “AUSENTE” seguida do 

instrumento de protesto via edital, a jurisprudência pátria tem se firmado no 

sentido de que em casos como esse não houve o esgotamento dos meios 

para este desiderato. 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) Desta 

feita, intimo novamente o autor para, no prazo de 15 dias, acostar aos 

autos documento que comprove a devida constituição em mora da parte 

adversa, sob pena de extinção, observando, que pedido diverso, que não 

leve ao cumprimento do comando judicial e/ou extinção, dará azo a 

aplicação da multa do artigo 77 do CPC. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021397-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PASSOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021397-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: ANA PAULA PASSOS DOS SANTOS Vistos... 

Recebo a emenda a inicial IDs: 14776808, 14776840 e 14776852. Da 

análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento da diligencia 

para o senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o requerente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 
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Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

TOYOTA ETIOS, placa: QBC-1751 (demais características na inicial), posto 

que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por ora indefiro o pedido de inclusão de restrição de circulação no 

cadastro de veículos por meio do sistema RENAJUD. Quanto ao pleito de 

expedição de certidão de distribuição do feito, com a finalidade de registro 

nos cartórios de bens, faço constar que o exequente deve diligenciar 

junto à secretaria do juízo. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, 

caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que 

o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 6 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025792-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025792-37.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EVERTON DE MOURA ALVES 

RODRIGUES Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. (Paulo 

Eduardo) Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 13233591, 13233616, 

13233620, 13233625 e 13233630. Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente a motocicleta YAMAHA YZF 

R-1, placa: OBC-2130 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 
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BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 9759447. 

Indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria de 

Estado de Fazenda, bem como o pleito de inclusão da presente busca e 

apreensão no RENAVAM, por meio do sistema RENAJUD. Por fim, profiro 

ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023165-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CESAR FARIA (EXECUTADO)

PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023165-94.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO, MARCOS CESAR FARIA 

Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. (Paulo Eduardo) 

Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 10207326, 10207336, 10207342 e 

10207349. Intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Citem-se os executados, expedindo-se 

o mandado de citação e penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, 

sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora dos bens 

indicados no ID.4485807 pg. 05, devendo para tanto o exequente indicar o 

local para penhora. Conste no mandado a possibilidade de os executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 02 de outubro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011497-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDA PRATES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011497-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BRENDA 

PRATES Verifiquei que a guia de custas iniciais foi recolhida. (Paulo 

Eduardo) Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 14370416, 14370453, 

14370460 e 14370481. INICIALMENTE, tenho que apesar do entendimento 

do autor, necessário se faz a demonstração de frustração da notificação 

no endereço do contrato RUA K-11, CH.COMODORO, J.NOSSA SENHORA 

APARECIDA, como consta no documento do veículo ID.12960616. ASSIM, 

intimo-o para que traga aos autos o comprovante de notificação enviada a 

esse endereço, INDEFERINDO, desde já dilação de prazo. CUMPRIDO, 

proceda-se como abaixo segue, CASO CONTRÁRIO, conclusos para 

extinção por falta de pressuposto de continuidade válida do feito. Da 

análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento da diligencia 

para o senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o requerente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 
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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. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

VOLKSWAGEN GOL, placa: FFZ-1434 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca (da comarca 

em que os bens forem apreendidos), NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, 

salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 

dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, ATUALIZADAS 

EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS, 

ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo 

nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de 

autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Por fim, profiro ao 

Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020169-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 0 1 6 9 - 8 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DOMINGOS LINO 

DE JESUS FILHO Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. (Paulo 

Eduardo) Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 12938992 e 12939014. 

Da análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento da diligencia 

para o senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o requerente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 
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VOLKSWAGEN CROSSFOX, placa: NAD-9619 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025666-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISSON ROCHA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025666-84.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GLEISSON ROCHA PEREIRA 

Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. (Paulo Eduardo) 

Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 13234409, 13234542, 13234546, 

13234553. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FORD FUSION, placa: FUS-1073 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 
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do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 9981676. Por 

ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria de 

estado de Fazenda, bem como o pedido de inclusão da presente busca e 

apreensão no RENAVAM, por meio do sistema RENAJUD. Por fim, profiro 

ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020099-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020099-09.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

LEONARDO BISPO DA SILVA Vistos... Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO em face de LEONARDO BISPO DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos em referência. Da análise da inicial no ID 4286618 

(30/11/2016) foi constatada a ausência do recolhimento da guia referente 

as taxas e custas judiciais, razão pela qual a autora foi intimada para 

efetuar o recolhimento, o que foi cumprido nos IDs 4560815 e 4560818 

(06/01/2017). Em nova análise no ID 9649483 (30/08/2017) verificou-se 

que a requerente fixou a causa valor inferior ao contido na planilha de 

débitos, por esse motivo foi intimada para atualizar o valor atribuído e 

promover ao recolhimento das taxas e custas remanescentes, sob pena 

de extinção. No ID 14320151 (23/07/2018) foi certificado que a parte 

autora, devidamente intimada, deixou de cumprir a determinação do ID 

9649483. Desta feita, o indeferimento da inicial e a extinção do feito é a 

medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da 

petição inicial – Descumprimento de decisão que determinara o 

recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de recolhimento 

ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 

295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) “GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA Pedido indeferido reiterado nesta instância Indeferimento, ante a 

falta de comprovação da escassez financeira Recurso não provido. 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Indeferimento da petição inicial por falta 

de recolhimento das custas iniciais Autor que foi devidamente intimado 

para o ato, permanecendo, porém, inerte Extinção do processo Cabimento, 

ante o estabelecido pelo art. 284, parágrafo único, do CPC Sentença 

mantida Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 01922390820128260100 SP 

0192239-08.2012.8.26.0100, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/04/2014) Diante do exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO a petição inicial e JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, com fulcro no art. 485, I, c/c 321, parágrafo 

único do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e 

baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 1 de outubro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021682-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA (ADVOGADO(A))

FABIANO COIMBRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA CASSIA MOULAZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021682-29.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: SELMA CASSIA MOULAZ DA SILVA Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A em face de 

SELMA CASSIA MOULAZ DA SILVA, ambos qualificados nos autos em 

referência. No ID 4294889 há determinação de redistribuição do feito a 

uma das varas especializadas em direito bancário, por conta da matéria 

discutida. Em primeira análise da inicial no ID 4723514 (03/02/2017) foi 

constatada a ausência do recolhimento da guia referente as taxas e 

custas judiciais, razão pela qual o autor foi intimado para promover ao 

recolhimento, o que foi cumprido nos IDs 8218028, 8218031, 8218035, 

8218037 e 8218041 (21/06/2017). Em nova análise da exordial no ID 

8831983 (14/07/2017) verificou-se que a notificação extrajudicial havia 

sido encaminhada para endereço diverso daquele constante no contrato 

e, na oportunidade, o autor foi intimado para esclarecer. Na petição de ID 

9310354 (07/08/2017) o autor requer o sobrestamento do feito para 

cumprimento da determinação do ID 8831983. No IDs 10226804 e 

10226811 (09/10/2017) o autor junta instrumento de protesto via edital e 

pugna pelo deferimento da liminar. Na decisão de ID 13635243 

(16/06/2018) o autor é novamente intimado para emendar a inicial, tendo 

em vista que este deixou de cumprir o comando judicial da decisão 

anterior, o que afasta a possibilidade de notificação via protesto, já que 

não demonstrada a frustração no endereço do contrato. Em sua última 
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manifestação (ID 13945012 – 02/07/2018) o autor aduz que o instrumento 

de protesto é válido e que a requerida, neste caso, está constituída em 

mora, no entanto, isso seria verdade se fosse protesto com AR e não via 

edital. Desta feita, considerando que o autor deixou de emendar a inicial da 

forma determinada a extinção é a medida que se impõe. Nesse sentido: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO - 

PROTESTO EFETIVADO VIA EDITAL - IRREGULARIDADE - ENDEREÇO 

CONHECIDO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - 

MORA - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO 

FEITO. O que importa para a constituição em mora é a entrega da carta 

pelo Cartório de Títulos e Documentos e o recebimento do aviso no 

endereço do devedor, não se exigindo sua assinatura no referido AR. 

Contudo, se foi lançado protesto do título, por edital, sendo conhecido o 

endereço do devedor, não resta comprovada a efetiva constituição em 

mora do devedor, o que revela a ausência de preenchimento dos 

pressupostos de constituição válida do processo, sendo, desse modo, 

imperativa a extinção do processo. Voto Vencido: APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS 

PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - Não é obrigatória a notificação 

pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta sua entrega no 

endereço declarado em contrato para se estabelecer a mora. 2 - A 

notificação, por edital, do protesto do título, para o fim de constituição em 

mora do devedor, é válida, desde que frustrada a tentativa de notificação 

pessoal do devedor.” (Número do processo: AI 10045130041945001 MG. 

Relator (a): Otávio Portes. Data do Julgamento: 24/04/2014. Órgão 

Julgador: Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL. Data da Publicação: 

09/05/2014). 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, 1 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031195-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA CELIA PEREIRA JARDINI (REQUERIDO)

JUAN DANIEL PERON (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: 1031195-84.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: REGINA CELIA PEREIRA JARDINI Verificado pela 

estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, 

ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A em face de REGINA CELIA PEREIRA 

JARDINI, ambos qualificados nos autos em referência, relatando que as 

partes firmaram o Contrato de Financiamento com cláusula de alienação 

fiduciária nº 1.00340.0000411.15 do veículo CHEVROLET/PRISMA SED. 

JOY, Placa NDB2557 descrito na inicial. Ante a constituição em mora, 

pleiteou o requerente pela concessão de liminar de busca e apreensão e, 

ao final, a procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem 

em suas mãos, além de a condenação do requerido em custas e 

honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 12.681,91. A 

liminar foi deferida na decisão de Id: 10494847, e a apreensão do bem 

ocorreu em 07 de agosto de 2018, conforme se infere do auto de busca e 

apreensão de Id: 14753118, tendo a requerida sido citada no mesmo dia. 

No entanto, em que pese devidamente citado, o requerido deixou de se 

manifestar, conforme se infere da certidão de decurso de prazo de Id: 

15540283. É o breve relato. Decido. Considerando que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no artigo 

355, incisos I e II do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Observo 

que o fato constitutivo do direito do autor encontra ressonância na 

documentação que acompanha a inicial. Deste modo, de rigor a 

procedência do feito. Há de se considerar o resultado fático da sentença 

em análise, quanto à manutenção do contrato. Inicialmente, não é extra 

petita a sentença que julga procedente o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual entre as partes. O art. 3º, § 1º, do 

Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou 

credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo 

§ 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro 

a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º 

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual decorre do inadimplemento 

do devedor em relação às prestações assumidas. É cediço que a 

consolidação da propriedade plena do credor sobre o bem alienado causa 

o rompimento do vínculo contratual existente entre partes, e que o saldo 

da alienação do bem deverá ser destinado ao abatimento do montante 

devido, salientando que subsistindo o débito ou existindo crédito em favor 

do devedor, esse poderá ser cobrado ou restituído em cumprimento de 

sentença. Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como corolário lógico, a rescisão contratual, tendo 

em vista a consolidação da posse e da propriedade em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível 

Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 
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Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 02 de outubro 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1894-46.2016.811.0041 – COD. 1080724

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

PARTE RÉ: RUBENS VINICIOS COSTA

CITANDO E INTIMANDO: Rubens Vinicios Costa, Cpf: 035.955.641-89

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/01/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 24.537,46

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, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar a integridade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 

2º da Lei n. 10.931/04). Deverá ainda, querendo, apresentar resposta, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora na peça vestibular. Não havendo resposta no prazo 

especificado será decretada a revelia com nomeação de Curador 

Especial. Este edital tem também, por finalidade, INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA da apreensão do veículo, objeto da ação, qual seja, UMA 

MOTO, MARCA: HONDA, MODELO CBR 600F, CHASSI: 

9C2PC4230CR700227, PLACA: EHK-9455, RENAVAM 00430369972, COR 

BRANCA, ANO/MODELO: 2012/2012.

DESPACHO: "Vistos, etc. Cite-se e intime-se da apreensão por edital pelo 

prazo de vinte dias, constando além das advertências do procedimento, 

também, que a falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação 

de Curador Especial. Cumpra-se.".

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 1 de outubro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4240-77.2010.811.0041 – Cod. 416501

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE REQUERIDA: RADIO TAXI COLORADO LTDA ME e ELIAS CANDIDO 

SANTANA e SAMUEL SANTAN MARIN e ESPOLIO DE EDITO ULBERTO DE 

SANTANA e SILBETH COSTA OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Elias Candido Santana, Cpf: 62096001153, Rg: 

07565259 SSP MT; Radio Taxi Colorado Ltda Me, CNPJ: 33693961000188

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 

5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital.

Eu,digitei. Cuiabá - MT, 1 de outubro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013909-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BISPO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016671-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS TELMO VIEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014327-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DIAS LEITE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023238-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008801-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI OLIVEIRA PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 
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bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 02.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017784-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYELLE CHRISLENNE SILVA FERREIRA (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: 1013712-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO MARCOS RIBEIRO TAQUES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026638-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão do requerido, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados 

pedidos repetidos já analisados e REVOGAÇÃO DA LIMINAR. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 02.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013749-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PEREIRA SANTANA DE CARVALHO (REQUERIDO)

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, 02.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014812-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO BELARMINO JACO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030810-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON BARBOSA LOPES (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 02.10.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018427-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK GARCIA DE JESUS (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024498-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ (EXECUTADO)

WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre certidão e 

providenciar o cumprimento da liminar ou conversão da ação em 

Execução, como já posto nos autos. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

02.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1031308-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G P MARQUES EIRELI - ME (EXECUTADO)

GERALDO PINTO MARQUES (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026828-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FELIX DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023155-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA RAMOS AGUIAR DE FREITAS (RÉU)

EDIVALDO DE FREITAS JUNIOR (RÉU)

PANORAMA PROJETOS AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA - ME (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027469-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISY NOENIR GONCALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

LEANDRO GOMES MORAES (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante do documento apresentado, defiro a Justiça Gratuita. 

Anote-se. Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 02.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006171-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027467-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISY NOENIR GONCALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

LEANDRO GOMES MORAES (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita, diante do documento acostado nos 

autos. Anote-se. Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, 

nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando 

dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de composição 

nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato 

referido, nada impossibilitando no decorrer do processo sua designação. 

Cite-se para responder, constando às advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 02.10.18

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 A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005849-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - EPP (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007307-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (RÉU)

LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão, Converto a ação em Execução de 

Sentença, proceda-se as anotações necessárias. Aplico a multa de dez 

por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor 

do débito. Defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima do cálculo 

homologado. Após, conclusos para efetivação. Cumpra-se. Cuiabá, 

02.10.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006132-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI (ADVOGADO(A))

CAMILA MAIZIA PEREIRA REGIS (EXECUTADO)

R M ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME (EXECUTADO)
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Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003556-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON (EXECUTADO)

 

Deverá a parte requerida manifestar sobre Exceção de Pré Executividade, 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029720-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (EXECUTADO)

SHOW DI BOLA ATIVIDADES RECREATIVAS LTDA - ME (EXECUTADO)

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02.10.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030562-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR CARDOSO FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002329-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029020-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E MARMORARIA,TERRAPLENAGEM E LOCACAO 

CARLOSCARLOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

AILTON CARLOS JUNQUEIRA LOPES (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030624-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ORNELLAS DE ALMEIDA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025526-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MAURO EHRET (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020016-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SILVA PEREIRA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036830-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP 

(EXECUTADO)

METODIO SENDESKI (EXECUTADO)

MARLUS MACEDO SENDESKI (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: 1028935-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ RIBEIRO 08623813120 (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 
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contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032968-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VITORIA NUNES RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa, devendo corresponder 

a importância econômica pretendida pelo autor, ou seja, aquele da 

purgação de mora de R$ 14.231,74(quatorze mil, duzentos e trinta e um 

reais e setenta e quatro centavos), nos termos do Decreto lei n. 911/69. 

Intime-se o autor para retificar o valor dado a causa, no prazo de quinze 

dias, procedendo ao recolhimento da guia de distribuição, vinculando-a ao 

número único do processo E ACOSTAR O CONTRATO QUE CONSTA O 

BEM INDICADO NA INICIAL COMO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, sob pena 

de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. cUIABÁ, 02.10.18

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032915-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DOS ANJOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, 

comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do feito e 

cumpra-se a referida, devolvendo-a em seguida. Cumpra-se. cUIABÁ, 

02.10.18

Intimação 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)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033015-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DALVA DE ARAUJO PAELO (EXECUTADO)

TANIA MARIA MIRANDA PINHEIRO (EXECUTADO)

DENIZIA ROSA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02.10.18

Intimação 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)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033087-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. FACAIA DE MELO - ME (RÉU)

EDSON FACAIA DE MELO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02.10.18

Intimação 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)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028489-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURITANIA MARQUES RUICCI (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

Deverá a Parte Autora proceder com a juntada da guia de distribuição da 

ação e respectivo comprovante de pagamento, bem como das guias de 

diligências do oficial de justiça ,no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011839-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

REGIANE CRISTINA DE ALMEIDA BARRETO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora manifestar acerca da 

Carta Precatória devolvida e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019811-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POINT JOIAS SERVICOS E REPARACAO EM JOIAS E RELOGIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

ALEX NUNES VALLE (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006626-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO (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: 1023265-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE AUXILIADORA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Em face do v. Acórdão, proceda-se a restituição do bem à 

parte requerida se apreendido.No v. Decisão foi colacionado uma decisão 

onde preceitua que É INVIÁVEL A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTES DA OPORTUNIDADE DE EMENDA DA 

INICIAL: "APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA 

QUITADA ANTES DA CITAÇÃO - CREDOR QUE NÃO COMPROVOU A 

CONSTITUIÇÃO REGULAR DO DEVEDOR EM MOR EXTRA SUPRIDA PELA 

CITAÇÃO VÁLIDA — INVIÁVEL A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTES DA OPORTUNIDADE DE EMENDA DA 

INICIAL — SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação 1008642-77.2017.8.26.0606; 

Relator Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28° Câmara de Direito 

Privado; Foro de Suzano - 4' Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2018; 

Data de Registro: 24/08/2018)". Assim, intime-se o autor para comprovar a 

mora, emendando a inicial, no prazo legal, sob pena de extinção do 

feito.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102019 Nr: 11355-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E MKT DESENVOLVIMENTO DE SITES EIRELI 

ME, ELIFRAN ALTIMARI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre as 

respostas de ofícios acostadas aos autos e dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1338544 Nr: 17450-20.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA ROSA TREVISAN - 

OAB:15.426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito.
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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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 416501 Nr: 4240-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TAXI COLORADO LTDA ME, ELIAS 

CANDIDO SANTANA, SILBETH COSTA OLIVEIRA, SAMUEL SANTAN 

MARIN, ESPOLIO DE EDITO ULBERTO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:11.967

 Edital de Intimação

 Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s): Elias Candido Santana, Cpf: 62096001153, Rg: 

07565259 SSP MT; Radio Taxi Colorado Ltda Me, CNPJ: 33693961000188

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 416501 Nr: 4240-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TAXI COLORADO LTDA ME, ELIAS 

CANDIDO SANTANA, SILBETH COSTA OLIVEIRA, SAMUEL SANTAN 

MARIN, ESPOLIO DE EDITO ULBERTO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:11.967

 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.: 1107909 Nr: 13815-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA, CARMEM CORREA 

FERREIRA, SEBASTIANA SILVA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENE CAROLINA FERREIRA 

SOUZA - OAB:22477/MT, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:22475-O/MT

 NOTA AO AUTOR: Fica a parte autora intimada para tomar conhecimento 

do ofício de fls.220/221 acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito 

no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 882388 Nr: 18203-16.2014.811.0041

 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): FABIO LUCIANO GIANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 711670 Nr: 4734-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA ALENCAR - ME, MARIA ROSA 

ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 14790 Nr: 8574-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, CIA ITAULEASING DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PROD. CANA 

DE NOVO PARECIS, RODOLFO GOMES DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ 

GOMES DA SILVA, LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA, JOÃO CANDIDO 

PINHEIROREGO FILHO, ARLINDO ANGELO DE MORAES, CRISTOVÃO 

AFONSO DA SILVA, MARIZETE PRADO CATARINO (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), MARIETE PRADO DA SILVA (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), MARGARETI PRADO FALEIROS (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), DONIZETI PRADO FILHO (ESPÓLIO DE DONIZETTI 

DO PRADO), ESPOLIO DE DONIZETTI DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - 

OAB:2.321-B/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 805581 Nr: 12041-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, LEANDRO PERFECTO DE 

LAVOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:OAB/SP 178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 947368 Nr: 58764-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MILANI - MADEREIRA, VILMAR ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 14790 Nr: 8574-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, CIA ITAULEASING DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PROD. CANA 

DE NOVO PARECIS, RODOLFO GOMES DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ 

GOMES DA SILVA, LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA, JOÃO CANDIDO 

PINHEIROREGO FILHO, ARLINDO ANGELO DE MORAES, CRISTOVÃO 

AFONSO DA SILVA, MARIZETE PRADO CATARINO (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), MARIETE PRADO DA SILVA (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), MARGARETI PRADO FALEIROS (ESPÓLIO DE 

DONIZETTI DO PRADO), DONIZETI PRADO FILHO (ESPÓLIO DE DONIZETTI 

DO PRADO), ESPOLIO DE DONIZETTI DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - 

OAB:2.321-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre pedido de fls.770/790 e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128552 Nr: 22427-26.2016.811.0041

 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: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLAC CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Processo de conhecimento somente é enviado para o arquivo quando 

encerrada a prestação juriscional, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, deverá o autor manifestar no prazo legal como determinado à 

fl.160. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818566 Nr: 24903-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUITI IANAE, SUELI NANAMI UESUGUI IANAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.725/B, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:9.847/MT, OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT, Rosemeri 

Mitsue Ozaki Takezara - OAB:7276-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1009158 Nr: 27184-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, BANCO DA AMAZÔNIA 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA E ESTRUTURAS 

LTDA, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 801262 Nr: 7692-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVÃO GRILL COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS- ME, EMANUELLE BEATRIZ CRUZ E SANTOS, MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA, RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 18.806, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 983509 Nr: 15613-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, HELIO 

RUBENS PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em face das certidões dos Oficiais de Justiça acostados aos autos às fls. 

204 e 207, fica a parte autora intimada a dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005368-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUMBER INTERMEDIACOES DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02.10.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002502-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE LEONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035291-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, deverá 

o autor cumprir determinação dos autos e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

02.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032857-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI APARECIDO DE FIGUEIREDO (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, 02.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034134-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MONDELLI (ADVOGADO(A))

POSTO 3 VIAS LTDA (AUTOR(A))

ADEMIR JOEL CARDOSO (ADVOGADO(A))

BIANCA BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (AGENCIA 1517-2) (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face a anuência do credor com o valor depositado nos 

autos, tenho por satisfeita a obrigação, nada mais havendo que reclamar 

nos autos. Expeça-se alvará em favor do credor e após, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 02.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012948-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURITANIA MARQUES RUICCI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 02.10.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013539-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI (RÉU)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Bradesco Cartões S/A, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação de Cobrança, contra Luis Cezar 

Kawasaki, visando o recebimento de R$ 164.037,40 (cento e sessenta e 

quatro mil e trinta e sete reais e quarenta centavos), originário do uso de 

cartão de crédito Bandeira Visa Gold (Contrato n. 4104250021094923). 

Inicialmente, apresentou uma proposta de acordo que vale para os 

primeiros 90 dias após a citação efetiva do mandado. Afirmou que a 

requerida deixou de quitar as faturas nos respectivos vencimentos. Rogou 

pela procedência dos pedidos contidos na inicial. Instruiu seu pedido com 

documentos de id. Num. 13270797 - Pág. 1/Num. 13270802 - Pág. 36. Nos 

termos da decisão de id. Num. 13275449 - Pág. 1 a ação fora redistribuída 

para esta vara de direito bancário. A parte requerida juntou documentos 

nos ids. Num. 14283950 - Pág. 1/Num. 14284006 - Pág. 1 e apresentou 

contestação ao id. Num. Num. 14284049 - Pág. 1/Pág.11. Fez um breve 

resumo da exordial. Em sede de preliminar requereu o indeferimento da 

petição inicial, em decorrência da narração dos fatos sem clareza. 

Manifestou pelo desinteresse na realização de audiência mediação e 

conciliação. No mérito sustentou que desconhece o débito em questão, e 

que, os autos carecem de provas para comprovar a legitimidade da 

contratação do cartão de crédito, bem como, das compras informadas nas 

faturas. Ressalta que o débito pleiteado pelo requerente é ilegítimo, visto 

que o requerido não o reconhece como devido, haja vista que não há 

provas (comprovante) da contratação do cartão de crédito, bem como 

comprovante da compras realizadas. Asseverou que, com a 

apresentação de contrato poderia exercer o contraditório quanto à 

exigibilidade do crédito, juros e demais taxas. Requereu os benefícios da 

gratuidade e pugnou pelo acolhimento da preliminar vindicada e 

consequentemente a improcedência dos pedidos contidos na inicial. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 195 de 524



parte requerente apresentou réplica à contestação no id. Num. 14878779 - 

Pág. 1/Pág. 7. Impugnou o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e rebateu a preliminar levantada na defesa. Asseverou que a 

simples inadimplência do requerido é fato constitutivo do direito do 

requerente e que o requerido tinha responsabilidade quanto aos 

pagamentos das faturas e que na presente ação basta apenas à 

apresentação das faturas, no qual, constam às operações realizadas pelo 

demandado durante o período que usufruiu dos benefícios do cartão de 

crédito. Pugnou pela procedência dos pedidos contidos na inicial. Juntou 

documentos nos ids. Num. 14878787 - Pág. 1/Pág.29. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente de Ação de Cobrança, contra Luis Cezar Kawasaki, 

visando o recebimento de R$ 164.037,40 (cento e sesseta e quatro mil 

reais e trinta e sete centavos), originário do uso de cartão de crédito 

Bandeira Visa Gold (Contrato n. 4104250021094923). A parte requerida 

em sede de preliminar requereu o indeferimento da petição inicial, em 

decorrência da narração dos fatos sem clareza. Manifestou pelo 

desinteresse na realização de audiência mediação e conciliação. No mérito 

sustentou que desconhece o débito em questão, e que, os autos carecem 

de provas para comprovar a legitimidade da contratação do cartão de 

crédito, bem como das compras informadas nas faturas. Asseverou que, 

com a apresentação de contrato poderia exercer o contraditório quanto à 

exigibilidade do crédito, juros e demais taxas. Requereu os benefícios da 

gratuidade e pugnou pelo acolhimento da preliminar vindicada e 

consequentemente a improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, 

dispensando produção de provas em audiência ou pericial, pois trata de 

matéria de direito e documental e estas já estão nos autos, razão pela 

qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de 

Processo Civil. Quanto a preliminar vindicada de indeferimento da petição 

inicial, em decorrência da narração dos fatos sem clareza. Tal não merece 

guarida, tendo em vista que os fatos foram narrados com total clareza, 

sendo que os fatos expostos na inicial dão total conclusão lógica da 

pretensão exposta na presente ação. Vejam que o autor pretende o 

recebimento dos valores utilizado pelo requerido junto as faturas 

expedidas no cartão de crédito. Portanto, rejeito a referida preliminar. Não 

há como acolher o pedido de Justiça Gratuita ao requerido, pois não houve 

a comprovação nos autos que a parte requerida faz jus a tal benefício 

diante da ausência de documentos comprobatórios. Verifico nos autos 

que a requerida enfatizou que desconhece os débitos descritos na inicial, 

vez que não foi juntado contrato da relação jurídica entre as partes, mas, 

somente faturas de cartão de crédito. Diante da documentação trazida nos 

autos, na inicial, não resta dúvida de que a requerente possui em seu 

poder, documento escrito que comprova a dívida da parte requerida. A 

parte requerente colacionou diversas faturas do cartão de crédito (id. 

13270802-Pág1/Pág.35), referente ao período de novembro/2016 à 

abril/2018, bem como, demonstrativo do débito (id. 13270791-Pág.8) todas 

as referidas com diversas realizações de compras. Portanto, não há que 

se falar em ausência de documento hábil para instruir a presente ação de 

Cobrança. Por outro lado, a parte requerida alega que, se houvesse a 

juntada do contrato de adesão do cartão de crédito, poderia impugnar a 

exigibilidade do contrato, os juros e taxas bancárias, apresentando de 

forma consisa o seu contraditório. Nota-se que nas próprias faturas de 

cartão de crédito estão descritas as taxas efetivamente cobradas, 

inclusive, no próprio demonstrativo de débito de id. 13270791-Pág.8, ficou 

estabelecido os encargos cobrados. Portanto, entendo que foram juntados 

os documentos indispensáveis para a propositura da presente ação de 

cobrança. Na Ação Cobrança, necessita apenas do autor provar, com 

prova escrita, a dívida sem força executiva, que está demonstrada 

através das faturas colacionadas nos autos. Assim, está demonstrada 

que entre as partes existia relação de consumo. Portanto, satisfeito está o 

dispositivo legal. Por sua vez o Requerido não trouxe qualquer 

sustentação plausível a desconstituir o débito anunciado na inicial. Sua 

tese em esquivar do pagamento do débito é frágil, diante da documentação 

posta pelo autor. Por certo, se este possuísse o contrato, a ação seria de 

execução. Seus argumentos sem sustentação legal, sequer da azo para 

dar início a dilação probatória, pois na verdade, não demonstrou a não 

utilização do cartão de crédito que gerou o débito apontado na inicial. 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Cobrança, e ACOLHO o pedido 

inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de 

Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento do valor de 

R$ 164.037,40 (cento e sessenta e quatro mil e trinta e sete reais e 

quarenta centavos), devidamente atualizados a partir da citação válida. 

Condeno a Parte Requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da 

condenação, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações e nada sendo requerido. 

Arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 02.10.18

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019311-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NHAARA DA VILA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Nhaara Vila Pereira ingressou com a presente Ação 

Indenizatória C/C Tutela de Urgência C/C Danos Morais, contra BANCO DO 

BRASIL S/A. Preliminarmente requereu a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita bem como audiência de conciliação. Alegou em síntese que 

em 11/06/2018 teve sua bolsa furtada e imediatamente ligou para 

requerida via nº 0800-729-0722 para solicitar o bloqueio do seu cartão 

débito junto a referida instituição financeira. Entretanto, o bloqueio não 

ocorreu tendo em vista que no mesmo dia o seu cartão fora utilizado para 

saque na importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) requerendo assim a 

devida restituição em face da comunicação de furto feita a requerida. 

Requereu em sede de tutela de urgência a restituição do valor sacado 

indevidamente. Pugnou pela condenação da requerida em danos morais e 

a concessão da inversão do ônus da prova. Juntou documentos nos ids. 

Núm. 13967084 - Pág. 1 / Núm. 13967106 - Pág. 6. Conforme decisão de 

id. 13967323 a justiça gratuita foi concedida, contudo foi indefiro o pedido 

de tutela urgência. A parte requerida apresentou contestação no id. Num. 

14735465 - Pág. 1/Pág.17. Fez uma síntese da pretensão autoral. 

Preliminarmente impugnou o pedido de justiça gratuita e a improcedência 

dos pedidos em sede de tutela de urgência. Asseverou sobre a legalidade 

dos atos praticados pela Instituição Financeira. Destacou que não há 

ressarcimento dos valores, tendo em vista que as compras contestadas 

foram realizadas com o cartão e senha, e que, no presente caso não há 

nenhum indicativo de fraude ou de falsificação do cartão da parte 

requerente. Enfatizou que a própria parte requerente não se cercou dos 

cuidados necessários, pois deveria guardar sigilo de sua senha/letras, 

sob pena de quebra de segurança, o que não é ressarcido pelo requerido. 

Sustentou sobre a inexistência de conduta ilícita e ausência de 

comprovação de dano moral, devendo ser declarada a improcedência o 

pleito indenizatório. Ressaltou acerca da não comprovação efetiva do 

dano material (ressarcimento) e da ausência de relação de causalidade 

entre a conduta do banco réu e o dano, tendo em vista ser culpa exclusiva 

da parte requerente e de terceiros. Asseverou que na eventual 

caracterização de responsabilidade civil do requerido no pagamento de 

indenização por danos morais o quantum indenizatório deve o obedecer 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Roga a 

inaplicabilidade da concessão da inversão dos ônus da prova e pugnou 

pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Juntou documentos 

nos ids. Num. 14735469 - Pág. 1/ Num. 14735507 - Pág. 11. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação (id. Num. 15019732 - Pág. 

1/Pág.11) e ratificou a tese da inicial e pugnou pela procedência dos 

pedidos ali contidos. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Indenizatória C/C Tutela de Urgência C/C Danos Morais, contra BANCO DO 

BRASIL S/A. Preliminarmente requereu a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita bem como audiência de conciliação. Em síntese pretende a 

parte requerente a restituição do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) 

tendo em vista que requereu junto a parte requerida o cancelamento do 

cartão de débito em decorrência de furto, requereu ainda a condenação 

da requerida em danos morais. A parte requerida impugnou o pedido de 

justiça gratuita e a improcedência dos pedidos em sede de tutela de 

urgência. Asseverou sobre a legalidade dos atos praticados pela 

Instituição Financeira. Destacou que não há ressarcimento dos valores 

pretendidos na inicial, pois deveria a parte requerente guardar sigilo de 

sua senha/letras. Sustentou sobre a inexistência de conduta ilícita e 

ausência de comprovação de dano moral. Inicialmente quanto a 

impugnação da concessão dos benefícios da justiça gratuita, não assiste 
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razão a parte requerida, visto que não trouxe aos autos qualquer elemento 

capaz de confirmar a alegação de hipossuficiência da parte requerente, 

razão pela qual, mantenho a decisão de id. Num. 13967323 que concedeu 

a gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de julgar improcedente a tutela 

antecipada, por ser matéria que entrelaça com o mérito merecerá análise 

em conjunto. A parte requerente sustenta ter sido vítima de furto, e que, 

de imediato comunicou a requerida, via telefone (nº 0800-729-0722), para 

proceder o cancelamento do seu cartão de débito, adquirido com a 

Instituição Financeira, conforme o protocolo informado (n° 55620562). 

Asseverou que realizou Boletim de Ocorrência (id. 13967106-Pág.2) 

relatando os fatos. Contudo, sustenta que a parte requerida não procedeu 

com o cancelamento do cartão, tendo em vista que ocorreu um saque no 

mesmo dia que procedeu com o pedido de cancelamento do referido, no 

valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), às 10h06min, conforme extrato 

contido no id. 13967106- Pág. 6. Pois bem. No caso dos autos, entendo 

que não houve falha na prestação de serviços por parte da requerida, isto 

porque, como anunciado na inicial, ocorreu saque na conta da parte 

autora, o que é imprescindível no caso o uso de sua senha pessoal, não 

havendo como a Instituição Financeira, obstar tal fato. O fato de ter 

confecção do Boletim de Ocorrência (id. 13967106-Pág.2), não imputa ao 

Requerido responsabilidade pelo ato praticado, por caberia a autora zelar 

pela sua senha pessoal. Até porque, não relatou que foi obrigada a 

entregar a senha para alguém. Ademais, antes de postular indenização 

por tal fato, deveria ingressar com procedimento próprio para buscar a 

real responsabilidade de ato ilícito pelo Requerido, que no caso em tela, 

não restou evidenciado. Por outro lado, em que pese à parte requerente 

tenha sido vítima de um crime que originou um dano, entendo que, quem 

deu causa ao mesmo não foi o banco, logo, não há como responsabilizar a 

instituição por ato ilícito praticado por terceiro. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de 

Mérito, a Ação Indenizatória c/c Tutela de Urgência c/c Danos Morais e 

NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do 

Código de Processo Civil. Isento a parte autora das custas e despesas 

processuais, bem como, nos honorários advocatícios por estar assistida 

pela Justiça Gratuita. 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, 02.10.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1113168 Nr: 15973-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLARO DE MELO - 

OAB:20.816

 Vistos.

Intime-se o Autor para manifestar acerca do pedido do avalista e devedor 

solidário (fls. 146/153), com documentos (fls. 154/165), no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 746013 Nr: 43194-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA MACHADO LTDA, 

GODOFREDO MACHADO LTDA, ROZANE MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098

 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.: 257632 Nr: 20283-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO, ROBERTO 

ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEIXO BASSO, ALEIXO BASSO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adérito Pinheiro Duarte - 

OAB:3.602/MT, ALCEBIADES JOSÉ BONFIM - OAB:3210, ELIANETH 

GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 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.: 359234 Nr: 29404-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022

 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 
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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.: 392792 Nr: 28234-71.2009.811.0041

 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): ODAIR DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 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.: 797030 Nr: 3399-77.2013.811.0041

 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: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Adota-se a medida excepcional de citação por edital depois de esgotadas 

todas as possibilidades de localização da parte, por isso, antes de acolher 

tal procedimento determino que realizem consultas online nos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD, a fim de obter informações acerca dos atuais 

endereços dos Executados.

Obtendo endereços diversos daqueles constantes dos autos, renove-se a 

tentativa de citação, caso contrário, intime-se o Exequente para 

manifestar-se em dez (10) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 785543 Nr: 39408-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3 MACHADO BUFFET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-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.: 443264 Nr: 18973-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZ TIO JOSE LTDA EPP, JOSÉ LAÉRCIO 

GALLO, ROSEMEIRI PERES DA SILVA GALLO

 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:

 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.: 1014131 Nr: 29366-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS LOCADORA LTDA, JOAO BATISTA 

ATAIDE DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistema INFOJUD, 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.

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
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007163-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER OLIVEIRA DA LUZ MORAES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, caso seja 

indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de mandados, 

dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro 

indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035030-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO AUGUSTO MOREIRA PINTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024876-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (DEPRECANTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

joel quintella (DEPRECADO)

D3 SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do 

Oficial de Justiça, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA no estado 

em que se encontra.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005307-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

C J A DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS JOSE ALVES DOS SANTOS (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: 1019062-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR ROSARIO (EXECUTADO)

ROSARIO COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS CEREAIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029553-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPAVIM TRANSPORTES LOGISTICA E PAVIMENTACAO 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 se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR MORAIS DO NASCIMENTO (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: 1025903-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE MIRANDA JOSETTI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 
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Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031434-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA BOSCOLO CAMARGO (EXECUTADO)

PAULO CESAR BOSCOLO (EXECUTADO)

THAIS SVERSUT ACOSTA (ADVOGADO(A))

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA (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. 

1031434-88.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Diante das informações 

contidas junto ao ID 14273425, intimem-se os embargados, para que se 

manifestem acerca da realização da Assembleia Geral de Credores 

designada para 08/08/2018, em vista da concordância ali expressa do 

aqui exequente, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. A/Cuiabá, 02 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000102-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

DEBORA REGINA SOUZA (ADVOGADO(A))

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

MONICA PRETEL FEITOSA (ADVOGADO(A))

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre 

os Embargos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017478-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LEITE DA COSTA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO 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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003856-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034593-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA COSTA BOTELHO (ADVOGADO(A))

VLADMIR APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024293-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, caso seja 

indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de mandados, 

dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro 

indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018738-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI ROSA MARTINS (EXECUTADO)

TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO 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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014355-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 
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on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027885-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

ADAIR BARRIQUELLO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, ante a penhora infrutífera, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerente a fim de requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias 

sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do art. 

485 do CPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029419-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (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: 1013988-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCI DA CONCEICAO MOREIRA (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: 1011546-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037774-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DE ARAUJO LEAL (REQUERIDO)

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037774-48.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JEFFERSON DE ARAUJO LEAL 

Sentença Vistos etc. Disal Administradora de Consórcio Ltda, devidamente 

qualificado, por intermédio do seu advogado, ingressou perante este juízo 

com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Jefferson de Araújo 

Leal, também devidamente qualificado, residente e domiciliado nesta 

Capital, expondo e requerendo o seguinte: Alega que as partes 

celebraram Cédula de Crédito Bancário de nº 002443/0669, na data de 

23/01/2014, do seguinte bem: “VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 

GOL, CHASSI 9BWAB05U1DT174664, PLACA OBJ-4348, COR BRANCA, 

ANO 2013/2013”. No entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento 

das prestações, com vencimento em 19/05/2017, ensejando com isso a 

retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n.º 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 12.873,28 (doze mil 

oitocentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos). A inicial veio 

instruída com documentos, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido junto ao ID 11159055, e também a notificação extrajudicial pela qual 

foi o requerido constituído em mora às fls. 05/08 ID 11159059. Em decisão 

proferida junto ao ID 11304821, foi deferida liminarmente a apreensão do 

veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido 

para os termos da ação. O bem foi apreendido, consoante informação do 

Sr. Oficial de Justiça no ID 12729610. O requerido compareceu aos autos 

junto ao ID 12347989, purgando a mora e pleiteando a expedição do 

mandado de restituição do veículo, objeto da lide. Diante do comprovante 

de pagamento das parcelas vencidas e vincendas, totalizando o 

pagamento integral da dívida, consoante ID 12348048, fls. 01/02. O autor 

manifestou no ID 12408612, juntando o termo de restituição do veículo 

apreendido, concordando com os valores depositados a título de purga da 

mora e requerendo o levantamento dos valores depositados na Conta 

Única. Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, 

fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Disal Administradora de 

Consórcio Ltda contra Jefferson de Araújo Leal, acima qualificados, 

visando à apreensão de veículo automotor objeto de garantia de alienação 

fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao 

pagamento das prestações ajustadas. O requerido não apresentou 

contestação, entretanto purgou a mora, conforme petição e comprovante 

de pagamento junto ao ID 12348048. Compulsando os autos, verifica-se 

que o requerido foi devidamente constituído em mora, em vista do 

recebimento da notificação extrajudicial, o que é suficiente para constituir 

em mora o devedor. Insta esclarecer que na Alienação Fiduciária em 

garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, 

denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário 

para a aquisição), em garantia do pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa, o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dá tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Nos termos do Decreto-lei n. 911, de 1º de 

outubro de 1969, comprovada a mora ou o inadimplemento, o credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, que será concedida em liminar (artigo 3º do 

Decreto-lei n. 911/69). Com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se o contrato em que se funda o pedido (ID 11159055), e 

também a notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em 

mora (ID 11159059), demonstrou o requerente satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a 

constituição em mora do requerido. Ora, o autor teve que acionar a 

máquina judiciária para fazer valer o direito de receber seu crédito e, 

somente depois de deferida a liminar, compareceu o requerido aos autos, 

realizando a purgação da mora. É certo que, nos termos do artigo 90 do 

Código de Processo Civil, o reconhecimento do pedido traz como 

consequência a responsabilidade pelos ônus de sucumbência. “In casu”, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 201 de 524



purga da mora corresponde ao reconhecimento do débito no qual se 

baseia o pleito do autor, devendo a parte ré suportar o pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de 

ofensa ao princípio da causalidade Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CÁLCULO DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PURGA DA 

MORA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. I - O cálculo da Contadoria Judicial 

não foi impugnado especificamente, motivo por que considera-se 

suficiente o valor depositado pelo devedor fiduciário. II - A purga da mora 

corresponde ao reconhecimento do débito no qual se funda o pedido do 

autor e deve incluir as custas processuais e honorários advocatícios. 

Arts. 26 e 269, inc. II, ambos do CPC. III - Apelação conhecida e 

parcialmente provida. Maioria.” (TJDFT - 20040410081884APC, Rel. Des. 

VERA ANDRIGHI, 4ª T.Cível, DJ 11/07/2006) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS NO VALOR DA PURGA DA MORA. CORREÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 269, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. 1- Na esteira da mais escorreita jurisprudência, correta 

a não inclusão de verba honorária no valor da purga da mora. Entretanto, 

mesmo tendo o réu purgado a mora e o feito sido extinto com fulcro no art. 

269, II, do CPC, ante o princípio da causalidade, deve o réu ser condenado 

nos consectários da sucumbência, uma vez que deu causa à propositura 

da ação. 2- A verba honorária, como não houve condenação, deve ser 

arbitrada em conformidade com o estatuído no art. 20, parágrafo 4º, do 

CPC. 3- Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT - 

20020110841775APC, Rel. Des. MARIA BEATRIZ PARRILHA, 1ª T. Cível, 

DJ 23/02/2006) (grifado) Assim, tendo o requerido efetuado o pagamento 

das parcelas vencidas e vincendas, consoante o próprio banco 

requerente reconhece na petição junto ao ID 12408612, a extinção da lide 

é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE 

a ação e declaro extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, de 

consequência, revogo a liminar concedida junto ao ID 11304821. Declaro 

quitado o contrato, posto que há nestes autos o depósito de todas as 

parcelas do contrato, vencidas e vincendas, consoante valor informado 

pelo Banco requerente na inicial. Condeno o requerido ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte 

contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Diante 

do extrato de conta anexo, com os valores depositados em juízo a título de 

purga da mora e devidamente vinculados a este processo, expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositados na Conta Única ao 

requerente para a devida baixa do saldo devedor do requerido e quitação 

do débito, consoante dados informados junto ao ID 13822014. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001895-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO FISCHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001895-77.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARCO ANTONIO FISCHER Despacho Vistos etc. Defiro a consulta de 

informações Cadastrais pelo Sistema Infojud, em relação à Receita 

Federal, do requerido: - Marco Antônio Fischer, CPF nº 871.214.501-78. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032422-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL 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 se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, caso seja 

indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de mandados, 

dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro 

indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029837-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA BORBA KEND (RÉU)

VENT-CASA CLIMATIZACAO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008744-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013186-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

VALDIR ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

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 
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Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017197-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE PRADO DE MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017197-49.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: ALINE PRADO DE MENDONCA Despacho 

Vistos etc. Indefiro o pedido de desbloqueio do veículo junto ao DETRAN, 

constante no ID13982821, em razão de não ter sido a restrição lá 

existente determinada por este juízo, trata-se de averbação decorrente da 

própria alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da 

existência de gravame no bem objeto da inicial. Aguarde-se o decurso do 

prazo do acordo firmado entre as partes, decisão junto ao ID 13885097. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 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: 1023817-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS SEREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023817-14.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: ANDRE LUIS SEREIA Despacho Vistos etc. 

Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud, em 

relação à Receita Federal, do requerido: - André Luiz Sereia, CPF nº 

003.543.461-99. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006999-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

ADRIANO GARCIA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006999-16.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. C. A. Comércio de 

Alimentos Ltda-ME propôs Ação Revisional de Financiamento “com Pedido 

de Tutela Provisória de Urgência” em face Banco Bradesco S/A, 

pleiteando, em suma, a revisão do contrato. Compulsando detidamente os 

autos, constato a ausência de documentos necessários à propositura da 

ação. Em decisão de ID 12354879 o juízo determinou a emenda à inicial, 

devendo o requerente adequar sua exordial, conforme preconiza os 

artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do 

STJ, sob pena de indeferimento da inicial. Devidamente intimado o 

requerente, não mais se manifestou nos autos, consoante certidão de ID 

13427429. Logo, em virtude do não cumprimento da determinação de 

emenda à inicial, não havendo nos autos os documentos necessários para 

prosseguimento e julgamento do feito, indefiro a petição inicial e JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, 

inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente, 

no entanto, obrigação esta que ficará suspensa pelos benefícios da 

justiça gratuita que aqui lhe concedo, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 09 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 753448 Nr: 5356-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINETI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1107901 Nr: 13810-77.2016.811.0041

 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: SEBASTIÃO VITOR SOARES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648/MT, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRA OLIVEIRA - 

OAB:7149-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos etc.

I – Converto o julgamento em diligência, pois de extrema necessidade a 

realização de prova pericial nos contratos, mormente a perícia 

grafotécnica, para julgamento do feito.

Assim, em consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, 

determino a realização de perícia grafotécnica. Para sua realização, 

nomeio como 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, n. 144, 

Bairro Duque de Caxias II, Cuiabá, CEP. 78043-360, devendo o Banco 

requerido arcar com os honorários periciais.

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

II – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, 

§1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1109328 Nr: 14416-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 203 de 524



 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO LOPES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Vistos etc.

I – Converto o julgamento em diligência, pois de extrema necessidade a 

realização de prova pericial nos contratos, mormente a perícia contábil, 

para julgamento do feito.

Assim, em consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, e 

determino a realização de perícia contábil. Para sua realização, nomeio 

como perito contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, 

contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 

78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932, devendo o 

próprio requerente arcar com os honorários periciais, tendo em vista que a 

inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus financeiro, 

nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

II – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, 

§ 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1112753 Nr: 15842-55.2016.811.0041

 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: ADINA DE SOUZA ALMEIDA RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência e determino ao requerido Embracon 

para que traga aos autos uma planilha indicando os respectivos valores a 

serem restituídos à requerente e os descontados, demonstrando as 

respectivas porcentagens, ao que se referem e quantias, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, certifique-se e renove-se a conclusão, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1127148 Nr: 21839-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELA PORTO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência e determino ao requerido para que 

traga aos autos o contrato de cartão de crédito e as faturas deste com 

vencimento de fevereiro/2015 a maio/2016, conforme documentos de 

fls.43/48, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, certifique-se e renove-se a conclusão, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1117914 Nr: 17880-40.2016.811.0041

 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): ANTONIO RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos, verifico que o requerido compareceu 

espontaneamente às fls. 58/61 apresentando contestação e documentos.

Ressalto que a análise de manifestações do requerido somente podem ser 

feitas após o cumprimento da liminar, consoante disposição do art. 3º, § 3º 

do Decreto Lei nº 911/69.

II – Assim, intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e 

seus patronos via imprensa, e seu patrono via imprensa, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1068474 Nr: 54744-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687/MT, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Vistos etc.

I – Converto o julgamento em diligência, pois de extrema necessidade a 

realização de prova pericial nos contratos, mormente a perícia contábil, 

para julgamento do feito.

Assim, em consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, e 

determino a realização de perícia contábil. Para sua realização, nomeio 

como perito contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, 

contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 

78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932, devendo o 

próprio requerente arcar com os honorários periciais, tendo em vista que a 

inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus financeiro, 

nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

II – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, 

§ 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 814293 Nr: 20766-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO 

S/CLTDA, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231.747 

OAB/SP, FRANCISCO BRUNO MARIANO DE MORAES RABELLO - 

OAB:OAB/SP 327.684, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, 

RODRIGO SANCHES DE PAIVA - OAB:220343/SP

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência e determino aos requeridos para que 

tragam aos autos planilha indicando os respectivos valores a serem 

restituídos ao requerente e os descontados, demonstrando as respectivas 

porcentagens, ao que se referem e quantias, no prazo de 10 (dez) dias.
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Após, certifique-se e renove-se a conclusão, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 863373 Nr: 4333-98.2014.811.0041

 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: ELISÂNGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA

 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: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência e determino à requerente que traga 

aos autos os seus últimos 05 (cinco) holerites, atualizados, bem como os 

holerites da época das contratações, respectivamente, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 779868 Nr: 33361-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, o requerente deveria ter providenciado a REGULAR execução 

da liminar e citação válida do requerido dentro do prazo prescricional da 

ação, sob pena de incorrer no instituto da prescrição 

intercorrente.Demonstrado que o requerente não se utilizou de todas as 

formas de busca do bem e citação do requerido, dentro do prazo legal de 

prescrição, pois este prazo, quando ordenada a citação, retroagiu o prazo 

prescricional à data da propositura da ação, como acima transcrito no 

artigo 240, §1º do CPC.Ademais, os autos não estavam suspensos por 

inexistência de bens, como alegou o requerente, bastando manusear os 

autos às fls. 85/87 antes de proferida a sentença.Ressalto ainda que a 

sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, 

não descaracteriza a ocorrência da prescrição.Isto posto recebo os 

Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, 

mantendo na íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 869558 Nr: 9216-88.2014.811.0041

 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: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, o requerente deveria ter providenciado a REGULAR execução 

da liminar e citação válida do requerido dentro do prazo prescricional da 

ação, sob pena de incorrer no instituto da prescrição 

intercorrente.Demonstrado que o requerente não se utilizou de todas as 

formas de busca do bem e citação do requerido, dentro do prazo legal de 

prescrição, pois este prazo, quando ordenada a citação, retroagiu o prazo 

prescricional à data da propositura da ação, como acima transcrito no 

artigo 240, §1º do CPC.Ademais, o título que embasa a presente ação se 

trata de cédula de crédito bancário, título este que (fls. 25/26), como 

fundamentado na r. sentença, prescreve no prazo de 03 (três) 

anos.Ressalto ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o 

que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da 

prescrição.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da 

decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 994626 Nr: 20876-45.2015.811.0041

 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 PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDA LAURA NORBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 63/64 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida às fls. 61/62, pleiteando o acolhimento destes 

embargos, posto que o valor da condenação de honorários advocatícios 

foi fixado em patamar alto, posto que somente houve uma manifestação do 

patrono do requerido.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não 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.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 370154 Nr: 6736-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO E BRITO LTDA, DANIEL CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar o pleito de fls. 122/125, defiro o pedido de fls. 115, que 

passou sem ser analisado, para consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados:

- Camargo e Brito Ltda, CNPJ: 03.821.887/0001-77;

- Daniel Camargo, CPF: 862.320.101-91.

Visto que as respostas acima acompanham esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737713 Nr: 34230-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS, IVONETE JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação do Curador Especial às fls. 70, converto o 

arresto de fls. 38/39 em penhora, nos termos do artigo 830, §3º do CPC.

Intimem-se os executados, na pessoa de seu procurador, da penhora 

realizada, com fulcro no art. 841 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 962906 Nr: 6059-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO FLÁVIO ALVES DE BRITO, VERA LUCIA 

FISCHER DE BRITTO, NILTON DE BRITTO, MILTON DE BRITTO, ELVIRA 

ALVES DE BRITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 82, a citação por hora certa dos executados, 

tendo em vista as certidões de fls. 53, 66 e 75.

Desentranhe-se o mandado para o devido cumprimento, nos termos dos 

arts. 252 e 253 do Código de Processo Civil.

II – Intime-se o exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 794956 Nr: 1281-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. R. BORGES ME, ANDRÉIA PAULA 

RIBEIRO BORGES, ADENILDO DANIEL BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de suspensão da ação de fls. 63, posto que a 

suspensão do andamento não tem o condão de eternizar o feito sem, 

contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de processos na 

secretaria.

Desta forma, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para manifestar expressamente quanto à 

desistência ou não dos bloqueios efetuados pelo sistema Renajud às fls. 

60 e 62, para que possam ser retiradas tais restrições inclusas junto aos 

referidos bens, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado 

desistente de tais bloqueios/penhoras, de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

concluso.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1123101 Nr: 20083-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISSES FABIO CORREA, JONATHAN DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 42/44 e 45/49, posto que ainda não houve a 

devida citação dos executado, não havendo como realizar penhora online 

em suas contas.

II – Intime-se o 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 da ação e arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 74563 Nr: 6792-93.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GARCIA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observo que o feito se arrasta desde 17/05/2002, 

em vista da dificuldade de localização de bens e valores em nome do 

executado, segue o exequente em busca da satisfação do crédito há mais 

de 16 (dezesseis) anos.

Assim, antes de analisar o pedido de fls. 138, intime-se o exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca de possível interesse 

na emissão da certidão de credito, com a extinção da presente ação, nos 

termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790310 Nr: 44356-57.2012.811.0041

 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): ELLOS RESTAURANTE LTDA ME, WALDIR 

LAVRATTI, DIRCEU LAVRATTI, KARLA REGINA LAVRATTI, ILMA IGNES 

LAVRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 101/104, juntou 

as publicações do edital de citação dos requeridos Ellos Restaurante Ltda 

ME, Waldir Lavratti, Karla Regina Lavratti, Ilma Ignes Lavratti e Dirceu 

Lavratti.

Extrai-se da certidão de fls. 105 que, embora citados por edital, os 

requeridos não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 105 que informa que os requeridos 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 835281 Nr: 40461-54.2013.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER FABRICIO RODRIGUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para que traga o cálculo do débito que pretende 

executar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de fls. 54.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 814300 Nr: 20773-09.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:DF/35.306, MARCELA DE LIMA DA COSTA - 

OAB:25812/DF, RENATA BALDUINO DE OLIVEIRA - OAB:28.718/DF, 

THÁSSIA ROCHA S. B. TOLENTINO - OAB:31.539/DF

 Vistos etc.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para manifestar acerca das 

discordâncias do cálculo realizado, às fls. 143/144 e 145/157, e, em se 

fazendo necessária, realização de novo cálculo.

Vinda a resposta da Contadoria, manifestem-se as partes, 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.: 879273 Nr: 16343-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRED. FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 895854 Nr: 26984-27.2014.811.0041

 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: KLEBER SOUZA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 Vistos etc.

Diante da manifestação do requerente de fls. 155, intime-se o perito para 

se manifestar acerca da mesma, em 05 (cinco) dias.

Após, certifique-se o necessário e 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.: 1073484 Nr: 56863-45.2015.811.0041

 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: PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 84, defiro o pedido de fls. 93, e, para tanto, 

expeça-se carta de citação (via postal, com AR) ao requerido no 

endereço ali constante.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1109811 Nr: 14579-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPREMA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro os pedidos de fls. 47, 48 e 49, repetidos, posto que já foram 

analisados em decisões de fls. 43/44 e 46. Demonstrando que o patrono 

do requerente sequer manuseou os autos.

II – Intime-se o 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 da ação e arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1129178 Nr: 22676-74.2016.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:OAB/SC 9.755, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 781224 Nr: 34806-38.2012.811.0041

 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: VIRGINIA CLEMENTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A, BANCO 

SANTANDER S/A, BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência e determino ao requerente que traga 

aos autos os seus últimos 05 (cinco) holerites, atualizados, comprovando 

os débitos pelos requeridos referentes aos contratos aqui discutidos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, certifique-se e renove-se a conclusão, com urgência.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737025 Nr: 33486-84.2011.811.0041

 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 PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANA MARIA SANCHES 

CORTINHAS, CARLOS VIEIRA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 128 por não haver nos autos crédito à 

requerida.

II – 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 839849 Nr: 44303-42.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO MOISES NADAF, DEODITE LUIZA DO 

ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - OAB:, 

BRUNO NADAF GUSMÃO - OAB:16014/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - OAB:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 159, visto não se tratar de ação de prestação 

de contas, consoante pedidos do próprio requerente de fls. 20/21.

II – Manifestem-se as partes quanto às decisões proferidas pelo STF nos 

recursos: RE n. 591.797, RE n. 626.307 e no Agravo de Instrumento n. 

754.745, em 15 (quinze) dias.

Após, 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.: 1100265 Nr: 10661-73.2016.811.0041

 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: SALVIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GREGORY S. DA SILVA - 

OAB:18989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:OAB/PR 42.277, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com certidão de trânsito em julgado 

às fls. 112.

Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como ação em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Defiro o pedido do exequente de fls. 114 para a remessa dos autos à 

contadora judicial para cálculo e atualização do débito da executada, nos 

parâmetros da sentença de fls. 67/70 e acórdão de fls. 100/106, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Assim, remetam-se os autos ao contador judicial.

III – Vindo aos autos o cálculo, intimem-se as partes a se manifestarem, no 

prazo legal.

IV – Após, certifique-se e 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.: 402477 Nr: 34546-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORQUATO CONSTRUTORA LTDA, RODOLFO 

PAIER, BENEDITO TORQUATO TENUTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE, DIEGO A VARGAS NUNES - OAB:10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado Dr BRUNO DE OLIVEIRA VANDERELI OAB/PE 21678 

para que regularize a sua representação processual, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de ser desconsiderado e sua petição e 

desentranhada dos autos, tendo em vista não constar nos autos: 

substabelecimento e/ou procuração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 948799 Nr: 59546-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA FABIANA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Torno sem efeito a certidão constante de fls. 60, posto que a carta de 

citação foi recebida por terceiros, conforme fls. 59.

Assim, tendo em vista que não ocorreu a citação da executada, intime-se 

o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1101173 Nr: 11011-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 208 de 524



 PARTE AUTORA: WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

COUTINHO - OAB:16.445/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

Para análise dos pedidos das partes, traga o Banco requerido o cálculo 

atualizado do valor do débito, demonstrando quais parcelas encontram-se 

quitadas e quais em aberto, em 10 (dez) dias.

Com a planilha de cálculo do débito atualizado aos autos, certifique-se e 

voltem estes conclusos para análise das petições anteriores.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1139475 Nr: 27165-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINEIRAÇÃO RIO MANSO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, LEANDRO GARCIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 Vistos etc.

Diante das decisões proferidas junto ao Agravo de Instrumento de n. 

1005303-05.2017.8.11.0000 PJE, revogando a decisão que havia 

determinado a restituição do bem ao requerido pelo adimplemento 

substancial, 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 da 

ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1137996 Nr: 26569-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARA DOMETILA FORTES ZYS, OSVALDO 

ZYS, CLARA DOMETILA FORTES ZYS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:43.986/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos constato que ainda não houve a citação de todos 

os executados, logo, para que seja analisado o pedido de constrição de 

valores/bens de fls. 36/38, deve o exequente providenciar a 

angularização processual com a citação de todos os executados (certidão 

de fls. 31, falta citação da executada Clara – pessoa física).

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1127680 Nr: 22035-86.2016.811.0041

 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: GEISNER DE ARRUDA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19.248, INGRID GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.622, LEIDIANE 

ALMEIDA VETTORAZZI - OAB:21.558/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1106786 Nr: 13309-26.2016.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELYN MAYARA ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 35 e determino o desentranhamento do mandado de 

fls. 33 para a devida busca e apreensão do bem e citação da requerida, 

no endereço indicado às fls. 35.

Assim, defiro os benefícios do artigo 212 do Código de Processo Civil, 

faça-se constar no mandado.

Indefiro por ora o pedido de arrombamento, posto que a certidão anterior 

de fls. 34 indicou que não foram localizados o bem e a requerida.

Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial.

Intime-se o requerente para o devido recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, que deverá providenciar através da emissão de guias 

online no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 791749 Nr: 45833-18.2012.811.0041

 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): FLEX AUTO PEÇAS LTDA-ME, CAMILA 

PINHEIRO SABADINI, JOSE LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 149/156, juntou 

as publicações do edital de citação dos requeridos Flex Auto Peças Ltda – 

ME, Camila Pinheiro Sabadini e José Luis de Souza.

Extrai-se da certidão de fls. 157 que, embora citados por edital, os 

requeridos não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 157 que informa que os requeridos 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788891 Nr: 43733-90.2012.811.0041

 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: PEDRO DA COSTA

 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: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 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 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 783661 Nr: 37403-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMARA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA ME, JOÃO DO CARMO AMARAL, VERA LUCIA DE LIMA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS 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”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737730 Nr: 34247-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVISTON ADRIANO TARTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS 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”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 291397 Nr: 10978-86.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO ARRUDA & SILVA VEÍCULOS 

LTDA, ADENALDES AZEVEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS 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”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1146700 Nr: 30302-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS 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”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 818762 Nr: 25083-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P DA SILVA CONSTRUTORA - ME, JEAN 

PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:34.856-A/GO, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ - 

OAB:34.857-A/GO, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - 

OAB:91.811/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 402477 Nr: 34546-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORQUATO CONSTRUTORA LTDA, RODOLFO 

PAIER, BENEDITO TORQUATO TENUTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE, DIEGO A VARGAS NUNES - OAB:10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

05 (cinco) dias quanto aos cálculos de fls. 215/216 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 154865 Nr: 916-02.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO NUNES NETO

 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: ANTÔNIO SOARES MONTEIRO 

- OAB:7070-A/MT, DANILO DE OLIVEIRA NUNES - OAB:10.022

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração da capa dos autos, bem como do sistema 

Apolo, fazendo constar como Ação de Execução.

II – Assim, diante da certidão de fls. 282 do Sr. Contador Judicial, e em 

consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, determino a 

realização de perícia contábil. Para sua realização, nomeio como perito 

contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, contador, com 

endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 78.045-390, 

nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932, devendo o executado 

arcar com os honorários periciais, tendo em vista que a inversão do ônus 

da prova não implica na inversão do ônus financeiro, nem mesmo a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

III – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, 

§ 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 225180 Nr: 23260-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO NUNES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES MONTEIRO - 

OAB:62830/SP, DANILO DE OLIVEIRA NUNES - OAB:10.022, MARCELA 

LEÃO SOARES - OAB:7.304-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ELIAS NEHME - 

OAB:4642/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos apensos, 

após, retornem os autos conclusos para análise do retorno destes autos 

ao arquivo, em vista da possível desnecessidade de seu 

desarquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817324 Nr: 23750-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLOJA - COOP. ECON. CRÉD MUTUO DOS 

LOJISTAS DO VEST. E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LEAL FIDELIS DE SOUSA, IVONE FERMINO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.Citados por edital os executados permaneceram em silêncio, 

nomeando o Juízo, em favor destes, Curador Especial. Tendo este 

manifestado pela negativa geral às fls. 106.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. 110/111 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 07/06/2018 - R$ 

237.050,10 (duzentos e trinta e sete mil cinquenta reais e dez centavos), 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

ao executados: Global Transportadora e Agropecuária Ltda EPP – CNPJ nº 

05.272.019/0001-00, Leal Fidelis de Sousa – CPF nº 290.139.842-15 e 

Ivone Fermino de Souza – CPF nº 021.400.329-93, 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, (...).Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 227059 Nr: 34276-78.2005.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA BORGES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 (...) 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 à executada nesta fase do 

processo.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.: 403804 Nr: 35714-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS 

LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAY & CAM ACESSORIOS LTDA ME, ELIZETE 

ALVES DE OLIVEIRA E SILVA, FABIANA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – 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, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o 

dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir a 

execução.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 98, e, para 
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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 março/2016 - R$ 139.797,39 (cento e trinta e nove mil, 

setecentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados: Bay & Cam Acessórios Ltda ME – CNPJ nº 

03.479.624/0001-21, Elizete Alves de Oliveira e Silva – CPF nº 

406.060.901-34 e Fabiana dos Santos Silva – CPF n. 028.914.215-66, 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.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

(...).II – Intime-se o exequente para manifestar sobre o detalhamento do 

veículo localizado via sistema Renajud (anexo), informando o seu 

interesse, no prazo de em 05 (cinco) dias.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.: 761282 Nr: 13734-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F BRASIL VIEIRA E CIA LTDA - ME, 

SUZILENE ARAGÃO CARVALHO DE VIEIRA, DIANE APARECIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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 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. 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.: 808296 Nr: 14763-46.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASCOALINO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO ALVE DOS 

SANTOS - OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado às fls. 64.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Indefiro o pedido de homologação de cálculo de fls. 65/70 e 71/76, por 

não ser a via adequada a tal pleito, devendo pleitear em ação própria. 

Ademais, o objetivo da ação aqui proposta (Revisional de Contrato) foi 

atingido, não havendo o que ser pleiteado além do apreciado e julgado na 

presente demanda.

III – Não houve pedido de cumprimento de sentença, assim, conforme 

certidão de trânsito em julgado de fls. 64, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 949828 Nr: 60243-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, KELLY BARBIERI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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 no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído aos requeridos 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.: 978874 Nr: 13495-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1045460 Nr: 44095-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLARA KEITH RICARDO PEDRACA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT, JULIANA OLIVEIRA MOURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302-MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e declaro extinto o processo, 

por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e, 

de consequência, revogo a liminar concedida às fls. 49.Declaro quitado o 

contrato, posto que há nestes autos o depósito de todas as parcelas do 

contrato, vencidas e vincendas, conforme extrato do próprio requerente 

de fls. 91.Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em favor da parte contrária, fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor dado à causa, obrigação que fica suspensa em 

decorrência dos benefícios da assistência judiciária que aqui lhe concedo, 

consoante Lei 1.060/50.Expeça-se alvará judicial do valor depositado em 

juízo, e suas devidas correções, ao patrono do requerente, consoante 

informações de fls. 123, para a devida quitação do contrato.Após, deverá 

o Banco requerente providenciar as devidas baixas em relação à quitação 

do contrato, para baixa de gravame e exclusão do nome da requerida dos 

cadastros de restrição ao crédito (SPC/Serasa).Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1112412 Nr: 15681-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO HIDEO UEMURA PERROT

 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: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053-B/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e declaro extinto o processo, 

por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, e, de consequência, revogo a liminar concedida às fls. 

31.Declaro quitado o contrato, posto que há nestes autos o depósito de 

todas as parcelas do contrato, vencidas e vincendas.Condeno o requerido 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor 

da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

causa de R$ 10.130,89.Traga ainda o patrono do requerente, em 05 

(cinco) dias, os dados corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, 

CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 

10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP.Após, expeça-se alvará judicial do 

valor depositado em juízo, e suas devidas correções, ao patrono do 

requerente, consoante informações a serem trazidas pelo mesmo, para a 

devida quitação do contrato.Após, deverá o Banco requerente 

providenciar as devidas baixas em relação à quitação do contrato, para 

baixa de gravame e exclusão do nome do requerido dos cadastros de 

restrição ao crédito (SPC/Serasa).Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P.R.I.C. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1113272 Nr: 16015-79.2016.811.0041

 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: HILDEBRANDO MARTINS BORGES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITIBANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

I – Diante da manifestação do requerido de fls. 102/116, determino a 

alteração do polo passivo, passando a figurar neste o Banco Itaucard S/A, 

posto que o Banco Citicard S/A possui nova denominação social de Banco 

Credicard S/A, e este foi incorporado pelo mencionado Banco Itaucard 

S/A.

Proceda-se às alterações necessárias.

II – Converto o julgamento em diligência e determino ao requerido que traga 

aos autos o extrato atualizado do contrato, demonstrando os pagamentos 

efetuados pelo requerente quanto ao mesmo, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 436093 Nr: 14655-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ REINALDO ALVES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 396.

Proceda-se à alteração na capa dos autos fazendo constar como Ação 

em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Ressalto que o Código prevê que, sendo possível a liquidação da 

sentença por cálculo aritmético, como é o caso dos autos, o credor 

requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o 

pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, assim, 

deve prosseguir a execução com simples cálculos aritméticos, cumprindo 

o exequente os requisitos do artigo 509, §2º e 523 do CPC.

Desta forma, traga o exequente planilha atualizada de todo o valor que 

pretende executar, em 15 (quinze) dias, para que seja analisado o pleito 

de fls. 399/402.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 765161 Nr: 17849-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D M ROMERO ME, DANIEL MORALES ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, Fabianny Calmon Rafael - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO 

- OAB:15.886/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com certidão de trânsito em julgado 

às fls. 428.

Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como ação Monitória em fase de Cumprimento de 

Sentença, como exequente: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo e 

como executado: D M Romero ME e Daniel Morales Romero.

II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523 

do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte 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 
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pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 24373 Nr: 600-81.2001.811.0041

 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 GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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 no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788005 Nr: 41938-49.2012.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANDRADE MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

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 no artigo 487, II, do CPC.Condeno o 

Banco requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao 

pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono 

constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 769771 Nr: 22758-47.2012.811.0041

 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: ANTONIO TEOTONIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos e no sistema Apolo, 

devendo constar como ação em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 120, da manifestação 

da parte executada de fls. 109/117, e do silêncio da parte exequente, 

conforme certidão de fls. 124, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se 

os autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1146081 Nr: 29975-05.2016.811.0041

 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: CLÁUDIO GOMES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - 

OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 75.

Proceda-se à alteração na capa dos autos fazendo constar como Ação 

em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Ressalto que o Código prevê que, sendo possível a liquidação da 

sentença por cálculo aritmético, como é o caso dos autos, o credor 

requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o 

pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, assim, 

deve prosseguir a execução com simples cálculos aritméticos, cumprindo 

o exequente os requisitos do artigo 509, §2º e 523 do CPC.

Desta forma, traga o exequente planilha atualizada de todo o valor que 

pretende executar, em 15 (quinze) dias, para que seja analisado o pleito 

de fls. 76.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 377404 Nr: 13800-77.2009.811.0041

 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: VCVDFoVCVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA 

NAZÁRIO SILVA - OAB:(DEF.PÚBLICA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - 

OAB:15973-O, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

I – Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 130, diante da 

decisão de fls. 151/152.

Após, proceda a Secretaria à alteração na capa dos autos e no sistema 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença.

II – Indefiro o pedido de fls. 153, por não ter sido modificada a sentença.

III – Cumprido o item I, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1025028 Nr: 34331-77.2015.811.0041

 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: IRACI DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação que Iraci dos Santos Silva 

move em face de Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência, determino a 

revisão do contrato de n. 040400032447, nos seguintes termos:1. Limito 

os juros remuneratórios no patamar de 2,0% ao mês no contrato;2. 

Mantenho a capitalização mensal de juros, posto que expressamente 

contratada, cláusula II.2, fls. 65;3. Determino a exclusão dos juros 

remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de 

permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% 

(dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

(ambos como contratados na cláusulas QUINTA – INADIMPLEMENTO) e, 

ainda, a correção monetária pelo INPC;4. Determino a restituição, na forma 

dobrada, do valor a ser apurado pelo pagamento efetuado a maior pela 

requerente, diante da cobrança abusiva de juros remuneratórios e 

capitalização mensal no período da normalidade contratual, acrescido de 

correção monetária pelo INPC desde a data da ocorrência de cada 

respectivo desconto, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir 

da citação, deve-se ainda proceder à compensação se houver débito da 

requerente do referido contrato.A liquidação de sentença deverá 

obedecer aos parâmetros desta decisão.Considerando que a requerente 

decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o requerido ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único 

do artigo 86, ambos do CPC.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.: 717888 Nr: 8823-71.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 173.

Proceda-se à alteração na capa dos autos fazendo constar como Ação 

em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Indefiro o pedido da requerente de fls. 177/180, posto que não se 

mencionou no processo e na sentença acerca do bem, do valor do bem, 

ou até mesmo de sua venda extrajudicial.

Este não é o meio adequado para tal requisição, devendo pleitear na 

mencionada ação de reintegração de posse ou em ação própria.

III – Ressalto que o Código prevê que, sendo possível a liquidação da 

sentença por cálculo aritmético, como é o caso dos autos, o credor 

requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o 

pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, assim, 

deve prosseguir a execução com simples cálculos aritméticos, cumprindo 

o exequente os requisitos do artigo 509, §2º e 523 do CPC.

Desta forma, traga o exequente planilha atualizada de todo o valor que 

pretende executar, em 15 (quinze) dias, para que seja analisado o 

prosseguimento da demanda.

Decorrido o prazo, certifique-se e 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.: 743494 Nr: 40474-24.2011.811.0041

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993, PLUMA NATIVA TEIXEIRA P. de O. MATOS - 

OAB:16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos e no sistema Apolo, 

devendo constar como ação em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 75, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 933857 Nr: 51396-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO LUIZ DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor do débito.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 846367 Nr: 49986-60.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALVINA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 6.171

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com transito em julgado, fls. 28.

Em vista disso, proceda-se às anotações de na capa dos autos e no 

sistema Apolo, fazendo constar como Ação em fase de Cumprimento de 

Sentença, exequente: Idalvina Pereira de Almeida, e executado: Banco 

Santander S/A.

II – Não consta nos autos pedido de cumprimento de sentença pela 

exequente interessada, entretanto, consoante manifestação do Banco 

executado às fls. 46/47 com pretensão de pagamento de seu débito, 

defiro o pedido deste.

Desta forma, intime-se o executado para o devido cumprimento de 

sentença voluntário, no prazo legal.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, novamente, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 889898 Nr: 23147-61.2014.811.0041

 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: UNIVALDO BARROS TEIXEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, de consequência:1. Declaro 

nula a previsão contratual no contrato de arrendamento mercantil, bem 

como no termo de entrega amigável, que prevê a retenção ilícita como a de 

desistência de direitos;2. O veículo deverá ser submetido a leilão pelo 

valor de mercado, apurando-se o Banco arrendador o valor de venda, 

devendo apresentá-lo nos autos, imediatamente;3. Deverá ainda, no prazo 

de cumprimento de sentença, o Banco requerido apresentar o valor de 

venda do veículo nos autos, acostando ainda, o cálculo de apuração do 

débito, ou seja, a apuração da SOMA da importância antecipada a título de 

valor residual garantido (VRG) (o valor do VRG PAGO até a parcela de n. 

10, acrescido de correção monetária pelo INPC corrigido desde a data de 

cada pagamento e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da 

citação) com o valor da venda do bem, e, se esta SOMA ultrapassar o 

total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de 

receber a respectiva diferença, abatendo-se as dívidas contratuais (...).4. 

Se verificar-se suficiente, o saldo remanescente será devolvido à 

arrendatária, se não, a arrendatária ainda deverá complementar a quantia 

devida.5. Em havendo valor a ser devolvido ao arrendatário, determino ao 

Banco requerido que proceda ao depósito do valor devido nos autos, em 

se for o caso, acrescido de correção monetária pelo INPC corrigido desde 

a data de cada pagamento e juros moratórios de 1% ao mês, contados a 

partir da citação.Tais valores serão apurados em liquidação de sentença, 

compensando-se os créditos e débitos nos termos do artigo 368 do 

Código Civil.Condeno o Banco requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios do patrono do autor, que arbitro em 

20% (vinte por cento) do valor da causa, com fundamento no §2º, do 

artigo 85, do CPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1124967 Nr: 20914-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls. 183, sob 

pena de DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA no estado em que se encontra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 29068 Nr: 1937-47.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANEFLEX ESTOFADOS DA AMAZÔNIA 

LTDA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, NORIVALDO MOREIRA DA SILVA, 

EDIVALDO ALVES DA SILVA, ANTONIO ODAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEM NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO 

TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMÍNIO SANCHES FILHO - 

OAB:128.050-SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar os advogados JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA, OAB/MT 19.081-A e SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/MT 

14.258-A a regularizarem sua representação processual, ante a ausência 

de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813681 Nr: 20149-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELMO TADEO NUNES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO 

- OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de fls. 247, bem como do 

pagamento dos emolumentos pela exequente, às fls. 257 e 262/263, não 

havendo mais valores depositados nos autos, dê-se baixa na distribuição 

e arquivem-se novamente os autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 80242 Nr: 887-83.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pantanal & Amazon C.V. e Tur Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 3.988

 Vistos etc.

Declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar na condução do 

presente feito, na forma da previsão contida no parágrafo único do art. 

145 do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813682 Nr: 20150-42.2013.811.0041

 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): TALLEZ COMERCIO REPRESENTAÇÕES DE 

RELÓGIOS E SERVIÇOS LTDA-ME, ELIUDE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda, devendo 

passar a integrá-lo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

Multisegmentos NPL Ipanema II – Não Padronizado, registrando-se a 

alteração no sistema Apolo e na capa dos autos.

Verifico a ausência de Procuração do cessionário aos patronos do 

exequente que peticionam às fls. 49/50 e 54/55. Assim, por se tratar de 

vício sanável, intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono via imprensa, para regularizar sua representação processual 

nestes Autos, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 104 do CPC.

II – Posteriormente, intime-se a parte exequente, 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. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1169541 Nr: 39976-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA DE 

COSMETICOS - LTDA, CÉLIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante do descumprimento do acordo de fls. 39/42, e item I da 

decisão de fls. 54, tenho que foram devidamente citados e intimados para 

o pagamento do débito, os executados não pagaram a dívida e nem 

ofereceram bens à penhora.Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do CPC, que indicam o 

dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir a 

execução.(...), defiro o pedido de penhora online constante de fls. 55/57 

do exequente Banco Bradesco S/A, CNPJ.., e, para tanto ordeno que se 

oficie ao BCB, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores 

até o montante do débito atualizado até 11/05/2018, - R$ 88.188,64 (..) -, 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

aos executados: C F de Souza Comércio Atacadista de Cosméticos Ltda, 

CNPJ n. 02.127.743/0001-52 e Celio Ferreira de Souza, CPF n. 

436.254.101-25, fls. 04, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.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 n. 

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 CPC.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para 

saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários.Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 462573 Nr: 31103-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR MARIA DE LIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN E. F. TORTORELLI - 

OAB:OAB/MT 4.313

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda, devendo 

passar a integrá-lo Alan Marcel de Barros (dados fls. 79 e 85/88), 

registrando-se a alteração no sistema Apolo e na capa dos autos.

II – Intimem-se as partes para que informem, em 15 (quinze) dias, o 

andamento da Ação de Recuperação Judicial de n. 27/2009, bem como se 

está incluso na mesma o crédito aqui cobrado e discutido, pois não ficou 

comprovado com a documentação trazida pela executada de fls. 57/69.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 75531 Nr: 7122-90.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A, SALUSSE, MARANGONI, PERANTE, 

JABUR E PERILLIER ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CORREA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DE ALBUQUERQUE 

PARENTE - OAB:, Erik Guedes Navrocky - OAB:OAB/SP 240117, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627A, RENATA 

KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT, ROSMERI VALDUGA - 

OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, 

SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observo que a presente demanda decorre de 

relação subjacente não adstrita à relação tipicamente bancária.

Ainda, tenho que o presente cumprimento de sentença – execução de 

honorários, deverá ser processado perante ao juízo que decidiu a causa 

no primeiro grau de jurisdição, consoante o artigo 516, II, do Código de 

Processo Civil.

Não havendo qualquer motivo para que estes autos tivessem sido 

redistribuídos para este Juízo.

Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, devendo ser estes autos remetidos 

ao cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo 

ao Juízo da atual 8ª Vara Cível – antiga 14ª Vara Cível - competente.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 70782 Nr: 863-26.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDO DE SOUZA, CANDIDO 

WILSON C. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otto Sampaio - OAB:1561

 Vistos etc.

I – Diante dos documentos de fls. 199/203 e 238/251, defiro o pedido de 

alteração do polo ativo, assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, 

bem como no sistema Apolo, fazendo constar como exequente Banco 

Sistema S/A (atual denominação de Banco Bamerindus do Brasil S/A).

II – Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 

28/04/1995, seguindo o Banco exequente em busca da satisfação do 

crédito há mais de 23 (vinte e três) anos.

Antes da análise do pedido de fls. 238/239, intime-se o Banco exequente 

para manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão 

de credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 255212 Nr: 19526-37.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V2 TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA NÃO PADRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GOMES BRESSANE - 

OAB:10102, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 129.

Devidamente intimado, 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. 140/141, 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 

abril/2018 - R$ 192.056,27 (cento e noventa e dois mil cinquenta e seis 

reais e vinte e sete centavos), a multa de 10% (dez por cento), consoante 

artigo 523, §1º, do CPC, pelo não pagamento voluntário, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado: Juciney Ferreira dos Santos, CNPJ n°. 811.018.801-04, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.

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. 
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Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1228384 Nr: 14325-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. MENDES ME, JOSE FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTES os presentes “Embargos à 

Execução” promovidos por J. F. Mendes – ME e José Ferreira Mendes em 

desfavor do Banco Bradesco S/A devendo a Execução apensa (n. 

9801-82.2010 – código: 427611), ter prosseguimento nos seus ulteriores 

termos.Condeno os embargantes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, na forma da previsão contida no parágrafo único do artigo 85 do 

CPC, obrigação que fica suspensa por serem estes beneficiários da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (fls. 

08).Decorrido o prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia da 

presente decisão para a ação de execução apensa (n. 9801-82.2010 – 

código: 427611). Após, desapensem-se os autos, 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.: 841476 Nr: 45729-89.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILE AUTO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 

- ME, WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA, ROSELY ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ROSELY 

ROCHA DOS SANTOS - OAB:

 Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, de consequência, constituo 

de pleno direito o título executivo judicial embasado no Contrato de 

Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Giro Cartões, sob n. 

004.611.358 firmados entre as partes, devendo obedecer ao que segue:1. 

Mantenho os juros remuneratórios do contrato de abertura de crédito em 

conta corrente – BB giro cartões aventado em 2,779% ao mês;2. 

Mantenho a capitalização mensal de juros porque a taxa anual do contrato 

(fls. 20 – item “Taxa Nominal e Taxa Efetiva”) é maior que doze vezes a 

taxa mensal pactuada;3. Excluo a comissão de permanência e instituo 

como penalidades de mora: multa de 2% (...), mais juros moratórios de 1% 

(...) ao mês (estes como contratados na cláusula QUARTA) e, ainda, a 

correção monetária pelo INPC;4. Após a revisão do débito, desde o início 

do contrato, em havendo saldo a favor dos requeridos, deve-se em 

primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de 

indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% 

ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a 

contar da data do dispêndio.5. Mantenho incólume os demais encargos e 

cláusulas contratadas.Considerando que o requerente decaiu de parte 

mínima de seus pedidos, condeno os requeridos ao pagamento das custas 

do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo 

em 20% (..) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada 

no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do CPC, obrigação 

que fica suspensa em decorrência dos benefícios da assistência judiciária 

que aqui lhes concedo, consoante Lei 1.060/50.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.: 810272 Nr: 16775-33.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A, BANCO ITAU 

UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT, GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE a demanda, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, de consequência, condeno a 

requerente no pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da causa.Em vista da presente decisão, revogo a 

liminar concedida às fls. 176. Expeça-se o necessário.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.: 1128813 Nr: 22510-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Alexis Loureiro 

Junior - OAB:74188, MARCO AFONSO BATISTA DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:151389

 Vistos etc.

I – Desapensem-se os autos.

II – Trata-se de processo sentenciado às fls. 121/123, em 08/08/2018.

Certifique-se o trânsito em julgado da referida sentença.

Após, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como ação de Exibição de Documentos em fase 

de Cumprimento de Sentença – Execução de Honorários, como exequente: 

Elton da Silva Tavares e como executado: Banco Bonsucesso Consignado 

S/A.

III – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523 

do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte 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.

IV – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 
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(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1199350 Nr: 4455-09.2017.811.0041

 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: ELTON DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BOM SUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Elton da Silva Tavares propôs Ação Declaratória de Nulidade Contratual 

c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Liminar 

Inaudita Altera Pars em face Banco Bonsucesso S/A, pleiteando, em 

suma, a declaração de nulidade dos contratos apresentados pelo 

requerido em ação de exibição de documentos.

Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de documentos 

necessários à propositura da ação. Em decisão de fls. 20 o juízo 

determinou a emenda à inicial, devendo o requerente adequar sua 

exordial, conforme preconiza os artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do 

CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, sob pena de indeferimento da 

inicial.

O requerente permaneceu silente, conforme certidão de fls. 24.

Assim, diante do longo transcurso de prazo, e em virtude do não 

cumprimento da determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos 

os documentos necessários para prosseguimento e julgamento do feito, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente, 

no entanto, obrigação esta que ficará suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita, o que aqui lhe concedo, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50.

Conforme decisão de fls. 26, não há motivo para as ações tramitarem em 

apenso, e a referida decisão passou irrecorrida.

Desapensem-se os autos.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 710356 Nr: 3305-03.2011.811.0041

 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: JOSÉ CARMO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO BMG 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:228213

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado às fls. 218.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença.

II – Indefiro o pedido de fls. 237/238, por não ser a via adequada a tal 

pleito, devendo pleitear em ação própria. Ademais, o objetivo da ação aqui 

proposta (Limitação dos Empréstimos) foi atingido, não havendo o que ser 

pleiteado além do apreciado e julgado na presente demanda (sentença de 

fls. 137/140).

III – Consoante a certidão de trânsito em julgado de fls. 218, não tendo o 

exequente pleiteado o cumprimento de sentença, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1334669 Nr: 16591-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Arbitramento de Honorários, proposta por Carlos 

Frederick da Silva Inez de Almeida, contra Banco BMG S/A e Banco 

Cruzeiro do Sul S/A.

Verifico pelos documentos trazidos pelo próprio requerente, bem como 

dos autos apensos de código 710356, que a referida ação transitou em 

julgado, ocorrendo, então, a coisa julgada.

Conforme o disposto no artigo 502 do CPC, denomina-se coisa julgada 

material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito 

não mais sujeita a recurso, pois configurada a existência de tríplice 

identidade, prevista no artigo 337, §2º do mesmo diploma, qual seja, que a 

ação tenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido 

da demanda anterior.

Neste caso, a ação noticiada pelo requerente, envolvem as mesmas 

partes e tem como fundamento a sentença ali proferida, assim, esta 

possui a causa de pedir ali já julgada.

Dessa forma, se mostra imperioso reconhecer que a intenção aqui do aqui 

requerente já foi objeto de análise, tendo em vista ser matéria decidida na 

referida ação revisional apensa de código 710356.

Assim, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada, uma vez que a 

primeira ação já se encerrou definitivamente, com o julgamento de mérito.

Ante o exposto, julgo e declaro extinto os presentes embargos, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC, em face da 

ocorrência da coisa julgada.

Sem condenação na verba honorária, ante a inexistência do contraditório.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes 

pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) 

meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1119596 Nr: 18572-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RONDON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393

 Vistos etc.

I – Diante das manifestações de fls. 68/72 do requerido, de fls. 80/86 do 

requerente e do mandado e certidão de fls. 58/60, para que não haja 

prejuízo ao processo, às partes, intime-se o Sr. Oficial de Justiça José 

Vilson, para, em 72 (setenta e suas) horas, esclarecer a certidão de fls. 

60, informando se faltou os objetos indicados pelo requerido, em vista dos 

escritos às fls. 59v, sob pena de incorrer em Processo Administrativo.

II – Ainda, pnara tentar solucionar o conflito entre as partes, designo o dia 

08/11/2018, às 14:30 horas, para audiência de conciliação, devendo as 

partes comparecem munidas com propostas de acordo.

Intimem-se as partes pessoalmente, e seus patronos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 909022 Nr: 36162-97.2014.811.0041

 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): MARIA FERREIRA DE AZEVEDO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado às fls. 77.

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como ação de Busca e Apreensão em fase de 

Cumprimento de Sentença – Execução de Honorários, como exequente: 

Banco Volkswagen S/A e como executado: Maria Ferreira de Azevedo.

II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523 

do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte 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.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817066 Nr: 23506-45.2013.811.0041

 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): ADRANA MACIEL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida 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.: 815214 Nr: 21668-67.2013.811.0041

 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: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIZ VIZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO BRAZ DA SILVA - 

OAB:SP/160.262-B, JOSE CARLOS SKRZYSOWSKI JUNIOR - 

OAB:45445/PR, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - OAB:MG/106.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785657 Nr: 39525-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032390-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(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. 

1032390-70.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Luiz dos 

Santos ingressou com Ação Ordinária de Readequação e Restituição de 

Valores Pagos Indevidamente c/c Pedido de Liminar em face de Banco 

Safra S/A. Afirma o requerente que firmou com o requerido o uma cédula 

de crédito bancário, em 21/03/2015, no valor de R$ 23.390,00, a ser pago 

em 48 parcelas mensais de R$ 817,67, para aquisição do bem marca 

VOLKSWAGEN, modelo GOL SPECIAL 1.0 8V G6 T2P, cor BRANCA, ano 

de fabricação/modelo 2015/2015, placa QBL 6882, chassi 

9BWAA45U3FP561920, renavam 1043969079. Assevera que há 

incidência abusiva de CET, capitalização mensal de juros, tarifas 

administrativas ilegais. Assim, em sede de tutela antecipada, requer a 

consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas no valor 

contratado, que o requerido exclua e abstenha de incluir seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, a sua manutenção na posse do bem, a 

inversão do ônus da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. É 

o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 220 de 524



justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça 

e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a 

mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir 

a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de 

adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de antecipação de tutela, pugna o requerente seja 

autorizada a consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas no 

valor contratado, que o requerido exclua e/ou abstenha de incluir seu 

nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e sua manutenção 

na posse do bem. Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores 

cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados 

seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento. Temos 

ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome 

do requerente nos cadastros de crédito, conforme entendimento já 

pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se 

materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor 

fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor 

verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o 

caso dos autos. Além disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se 

que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições 

financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura 

(Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não 

podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. No tocante à 

capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o 

condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcional. 

Também, é inviável, apenas com base nas provas documentais 

produzidas pelo requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e 

que há capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também 

se relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. 

Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a 

quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue: “Art. 

330 - (...) § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, 

consoante artigo 300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora 

consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há 

qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá 

efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida. Diante 

disso, defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, que 

deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal 

j u n t o  a o  s i t e  d a  r e f e r i d a  c o n t a  ú n i c a 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 02 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032559-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ BUBLITZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032559-57.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c danos morais 

proposta por Jorge Luis Bublitz em face de Banco Sicredi, APENAS de 

responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às especificações da 

competência desta vara, a declaração de incompetência e a determinação 

de redistribuição é medida que se impõe. Neste sentido temos os julgados 

de conflitos negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – 

CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples colocação da instituição 

financeira no polo passivo da lide não estabelece, por si só, a 

competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL - Data de 

Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 

1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – VARAS ESPECIALIZADAS 

DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE. A 
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definição da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

faz-se, de modo expresso, pela indicação da matéria que lhe cabe e não 

pela atividade econômica das partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL - Data de 

Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - VARAS 

ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA NITIDAMENTE FINANCEIRA 

- CONFLITO PROCEDENTE. A competência das varas especializadas de 

direito bancário se mede pela especialidade da matéria e não pela 

atividade econômica das partes.” (PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL - Data de 

Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI) 

Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo, que se 

visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao Juízo Cível 

competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 02 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: 1032735-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

SONIA FERREIRA DE AZEVEDO (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. 

1032735-36.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Sonia 

Ferreira de Azevedo ingressou com Ação Revisional de Contrato c/c 

Tutela Provisória de Urgência Inaudita Altera Parte em face de Banco 

Bradesco Financiamento S/A. Afirma a requerente que firmou com o 

requerido um contrato de financiamento, em 25/07/2016, no valor de R$ 

23.952,42, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 850,24, para 

aquisição do bem marca FIAT, modelo STILO 1.8 8V DUAL FLEX 4P, ano 

de fabricação/modelo 2010/2011. Assevera que há incidência no contrato 

de capitalização e tarifas administrativas ilegais. Assim, em sede de tutela 

antecipada, requer a consignação em juízo das parcelas vencidas e 

vincendas no valor de R$ 614,88 que entende devido, ou o valor 

contratado, que o requerido exclua e abstenha de incluir seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, a sua 

manutenção na posse do bem, a inversão do ônus da prova, bem como os 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Em sede de antecipação 

de tutela, pugna a requerente seja autorizada a consignação em juízo das 

parcelas vencidas e vincendas no valor que entende como devido de R$ 

614,88 ou o valor contratado, que o requerido exclua e/ou abstenha de 

incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e sua 

manutenção na posse do bem. Entretanto, analisar os pedidos de 

alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos 

a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste 

momento. Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha 

de incluir o nome da requerente nos cadastros de crédito, conforme 

entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações 

somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo 

devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o 

valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que 

não é o caso dos autos. Além disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, 

extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as 

instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de 

Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros 

remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. No 

tocante à capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o 

condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcional. 

Também, é inviável, apenas com base nas provas documentais 

produzidas pela requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e 

que há capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também 

se relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. 

Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a 

quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue: “Art. 

330 - (...) § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, 

consoante artigo 300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora 

consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há 

qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá 

efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida. Diante 

disso, defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, que 

deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal 

j u n t o  a o  s i t e  d a  r e f e r i d a  c o n t a  ú n i c a 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 02 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014474-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))
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OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR(A))

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR(A))

PAULO DURIC CALHEIROS (ADVOGADO(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: 

1014474-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JULIO CESAR DE ALMEIDA 

BRAZ, OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI NAKAZORA TAMURA, 

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ, SUPREMO ITALIA INCORPORACOES 

LTDA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Ante a manifestação do requerente junto ao ID 1553453, 

verifica-se o não cumprimento da tutela de urgência em caráter 

antecedente pelo Banco requerido. Diante disso, DETERMINO que o Banco 

requerido cumpra IMEDIATAMENTE a decisão junto ao ID 13675298, 

promovendo os atos necessários à liberação do gravame de hipoteca, 

decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 300.246-0, com relação aos 

bens imóveis (unidades autônomas) transacionados com terceiros e 

COMPROVADAMENTE QUITADOS em vista dos documentos constantes 

de ID 14722739, com os respectivos Termos de Quitação e Autorização 

de Escritura, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais), iniciando-se a contagem do prazo a partir de 

decorrido às 48 (quarenta e oito) horas da publicação desta decisão. 

Intime-se o Banco requerido e seu patrono constituído, via imprensa. II – 

Intime-se ainda o Banco requerido pessoalmente (via postal, com AR), 

para manifestar acerca da petição de revogação de mandado do douto 

patrono, Dr. Mauro Paulo Galera Mari, constante no ID 15566242, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. III – 

Intime-se o requerente para impugnar a contestação apresentada junto ao 

ID 15373811, no prazo legal. Após, certifique-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003733-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS SENGER XAVIER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003733-21.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado, com trânsito em julgado junto ao ID 14264507. II 

– Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523 

do CPC. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte 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. III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1019570-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

DINIZ DA SILVA MORAES (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: 

1019570-53.2017.8.11.0041. AUTOR(A): DINIZ DA SILVA MORAES RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se de 

processo sentenciado com trânsito em julgado, ID 13011714. Em vista 

disso, proceda-se às anotações de praxe na capa dos autos, fazendo 

constar como Cumprimento de Sentença – Execução de Honorários, ainda, 

como Exequente Murillo Espinola de Oliveira Lima e Executado Banco do 

Brasil S/A. 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 Banco 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. AT/Cuiabá, 02 de 

outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023825-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023825-88.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES Decisão 

Interlocutória Vistos etc. Defiro o pedido junto ao ID 14112777 e suspendo 

a execução, pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos do art. 921 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. AT/Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009120-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS SANTANA DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

LUIS BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUIS SANTANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009120-17.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: LUIS SANTANA DE OLIVEIRA - ME, LUIS SANTANA DE 

OLIVEIRA, LUIS BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA Decisão Interlocutória 
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Vistos etc. I – Compulsando os autos verifico que as partes firmaram 

acordo, cujo término ocorrerá em 27/06/2025. II – Defiro o pedido junto ao 

ID 13946810 e suspendo a execução nos termos do art. 922 do Código de 

Processo Civil. III – Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do acordo. 

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente pessoalmente (via 

Postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para informar acerca do 

cumprimento do acordo, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021348-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA VIEIRA FIGUEIREDO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021348-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

ANDREA VIEIRA FIGUEIREDO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Cite-se o 

devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 

15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 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. 3. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do código de processo civil. 4. Intime-se o 

requerente para que deposite o comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006111-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO MANOEL DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006111-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: MAGNO MANOEL DE ALMEIDA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. I – 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. Verifico ainda, a ausência do contrato firmado 

entre as partes. II – Diante disso, intime-se NOVAMENTE o requerente para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sanando as 

irregularidades, acostando aos autos a notificação (via postal, com aviso 

de recebimento) ou instrumento de protesto e o contrato em que se funda 

o pedido, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de outubro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014501-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA MACHADO DE SOUSA BOSSER (AUTOR(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

MOISES BATISTA DE SOUZA (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. 

1014501-74.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo o acordo 

firmado entre as partes junto ao ID 9064396, com a confirmação de 

cumprimento integral deste junto aos ID’s 10549981, 14499745 e 

14499823, para que surtam os devidos e legais efeitos, diante do 

pagamento integral do débito, com a quitação do contrato. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Honorários conforme pactuado, e custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pela requerente, no entanto, o pagamento ficará 

suspenso pelos benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos 

em decisão de ID 1936261, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 

Diante dos extratos fornecidos pelo SisconDJ, constato que não houve 

cumprimento integral do determinado anteriormente junto ao ID 14061200, 

item II. Assim, com urgência, oficie-se ao Departamento de Depósitos 

Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação 

total do numerário depositado neste feito e a reunião dos depósitos 

existentes neste processo em uma só conta, no prazo de 02 (dois) dias, 

conforme já determinado no item II da decisão de ID 14061200. Após, 

expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia depositada 

nestes autos em favor do patrono da requerente, na forma indicada junto 

ao ID 10549981. 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, 02 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: 1020300-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

ADVANICE OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020300-98.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco RCI Brasil S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

62.307.848/0001-15, com sede em Curitiba/PR, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão com Pedido de Liminar contra Advanice Oliveira de Arruda, 

brasileira, inscrita no CPF sob n. 109.552.911-00, residente e domiciliada 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que firmou com a 

requerida um contrato de financiamento n. 20019816472, em 27/02/2013, 

no valor de R$ 24.384,80 para pagamento em 60 parcelas de R$ 565,69, 

tendo como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: Marca 

RENAULT, Modelo CLIO EXPRES. 1.0 5P, Cor PRETO, Ano de Fabricação 

2012, Placa OBJ 0562, Renavam 518242757, Chassi 

8A1BB8215DL478828. No entanto, a requerida não cumpriu com o 

pagamento das prestações vencidas a partir de 27/08/2016, ensejando 

com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao 

final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação da requerida 

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$ 

10.126,42 (dez mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos). 

A inicial veio instruída com os documentos necessários, dentre eles o 

contrato em que se funda o pedido, e também a notificação extrajudicial 
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pela qual foi a requerida constituído em mora. Em decisão proferida em ID 

4163267 foi deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da 

garantia fiduciária, ordenando-se a citação da requerida para os termos 

da ação. O bem foi apreendido, conforme documento de ID 4369274. 

Regularmente citada, a requerida pleiteou a purga da mora das parcelas 

vencidas (ID 4496792), mas, permaneceu inerte quando intimada para o 

devido pagamento da integralidade do débito, consoante decisão de ID 

5005432. O requerente se manifestou em ID 14045942, contrapondo aos 

argumentos da requerida e ratificando os pedidos iniciais. 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 RCI Brasil S/A 

contra Advanice Oliveira de Arruda, 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 

citada para os termos da presente ação, a requerida deixou transcorrer o 

prazo de resposta, pois em sede de contestação apenas pleiteou a purga 

da mora das parcelas vencidas e a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sendo assim declaro a requerida 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 Código de Processo Civil. Extrai-se dos autos o 

desinteresse da requerida em saldar seu débito com o requerente, uma 

vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa, e, apesar de seu 

pedido de purgação da mora, esta não o fez. Por fim, com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se o Contrato de 

Financiamento e a notificação extrajudicial de ID 3713533, demonstrou o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda a constituição em mora da requerida. 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 a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado, obrigação que fica 

suspensa em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que 

aqui lhe concedo, consoante Lei 1.060/50. 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, 02 de outubro de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 700289 Nr: 34912-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PEREIRA DOS SANTOS, ELISMAR 

BEZERRA DE ARRUDA, EDIVÁ PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - 

OAB:PROMOT.DE JUST., SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRA - 

Proc. Mun. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6707, FLAVIO JOSE FERREIRA UNIJURIS - 

OAB:3.574/MT, JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - 

OAB:13.494/MT, JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB:5493, JOSEMAR 

HONORIO BARRETO - OAB:8.578/MT

 Vistos etc.

 A defesa do requerido Wilson Pereira dos Santos, ao manifestar sobre as 

provas que pretende produzir, requereu que fossem solicitados, pelo 

Juízo, copia de documentos referentes a atas, editais e contratos para, 

posteriormente, indicar suas testemunhas.

 Ocorre que referidos documentos são públicos, acessíveis a qualquer 

pessoa, o que dispensa a intervenção judicial.

 Desta forma, faculto ao requerido comprovar, no prazo de dez (10) dias, 

eventual recusa do Município de Cuiabá em fornecer os documentos que 

pretende obter, sob pena de indeferimento do pedido.

 No mesmo prazo, o requerido deverá especificar quais são os 

documentos relacionados ao edital 2009 e 2010 que interessam à 

instrução probatória.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 280383 Nr: 6090-74.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, NIVALDO DE ARAÚJO, GUILHERME 

DA COSTA GARCIA, GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ 

QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.700/MT, LEILA VIANA LOPES - OAB:6307-B, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, MARIO RIBEIRO DE 

SÁ - OAB:2.521/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, 

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, 

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 Vistos etc.

 A defesa do requerido Humberto Bosaipo requereu a restituição do prazo 

recursal em relação a decisão proferida às fls. 2.100/2.106, pois ficou 

impossibilitada de ter acesso aos autos, conforme certidão de fl. 2.111.

 O Estado de Mato Grosso manifestou, à fl. 2.112 que não há interesse em 

integrar a lide.

 Pois bem.

 Em consulta ao sistema Apolo, verifiquei que após a prolação da decisão 

de fls. 2.100/2.106, os autos retornaram à secretaria da vara em 

18/06/2018 e no dia seguinte foram encaminhados com vista à 

Procuradoria do Estado, onde permaneceram até o dia 11/07/2018.

 Desta forma, comprovado que a defesa não teve acesso aos autos, 

restituo-lhe integralmente o prazo recursal em relação à decisão proferida 

às fls. 2.100/2.106, contados a partir desta decisão.

 Saliento que os autos somente poderão ser retirados em carga rápida, 

haja vista a pluralidade de requeridos e de advogados, a exceção de 

prévio ajuste (art. 107, §2º, CPC).

 Citem-se os requeridos para, querendo e no prazo legal, apresentarem 

contestação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220276 Nr: 11553-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PEDROSA DE SOUZA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS STURZENEGER - 

OAB:1.942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - OAB:41.952/DF, 

RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - OAB:19.535/DF, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

e julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, “a”, do Código 

de Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais, na forma do art. 90, do CPC. Transitada em julgado, 
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procedam-se as anotações necessárias e não havendo pendências, 

arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1276664 Nr: 704-77.2018.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCE CONCEIÇÃO DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF

 Vistos etc.

 Trata-se de Incidente de Exibição de Documentos proposta por Mariluce 

Conceição da Mata em desfavor do Banco Santander S/A.

 Alega, em síntese, que é servidora do Município de Cuiabá e beneficiária 

da sentença proferida na ação coletiva n.º 23946-80.2009.811.0041, 

entretanto, para que possa comprovar a titularidade de conta-salário no 

período delimitado, bem como as cobranças indevidas, necessita dos 

extratos de movimentação da conta, os quais não foram disponibilizados 

pelo requerido, embora notificado.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 16/23.

 À fl. 24, foi determinado que o requerido exibisse os documentos 

indicados na inicial.

 O requerido foi intimado (fl. 27) e requereu a dilação de prazo para 

fornecer os documentos (fl. 28).

 Antes de ser apreciado o pedido de dilação de prazo, o requerido 

apresentou os documentos, conforme se verifica às fls. 42/122.

 A requerente foi intimada, por seu patrono, a manifestar sobre os 

documentos apresentados, contudo, quedou-se inerte (fl. 123/125).

 Os autos vieram conclusos.

 É o relatório.

 Decido.

 Analisando os autos, verifica-se que o requerido reconheceu a 

procedência do pedido inicial e apresentou cópias dos documentos 

pleiteados pela requerente, o que entendo ser suficiente para atender a 

pretensão deduzida nesta ação.

 Nesse ponto, colhe-se da jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE 

RÉ. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apresentação do 

documento requerido na ação cautelar de exibição de documentos, depois 

da citação, configura reconhecimento do pedido, nos termos do art. 269, II, 

do CPC. 2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (TJDF – APC 

20150110273097 – Terceira Turma Cível – Rela. Desa. Fátima Rafael – 

Julgamento: 2.3.2016 – Publicação: 11.3.2016).

 “CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEVER DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - APRESENTAÇÃO COM A CONTESTAÇÃO - INSTRUMENTO 

DE CONTRATO DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DO ORIGINAL-NEGAR 

PROVIMENTO. Instrumento contratual juntado em cópia simples 

requerimento do autor de apresentação da via original, excessivo 

formalismo.” (TJMG – AC 10024141992099001 – Rel. Des. Antônio Bispo – 

Décima Quinta Câmara Cível – Julgamento: 19.5.2016 – Publicação: 

22.5.2016).

 Destarte, o reconhecimento da procedência do pedido é fundamento 

suficiente para o julgamento do feito, sem a necessidade de maiores 

considerações.

 Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

 Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, na forma do 

art. 90, do CPC.

 Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e não 

havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de 

praxe.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220277 Nr: 11554-30.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA EMILIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

e julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, “a”, do Código 

de Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais, na forma do art. 90, do CPC. Transitada em julgado, 

procedam-se as anotações necessárias e não havendo pendências, 

arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220281 Nr: 11557-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA RITA DE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

e julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, “a”, do Código 

de Processo Civil.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais, na forma do art. 90, do CPC. Transitada em julgado, 

procedam-se as anotações necessárias e não havendo pendências, 

arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1276665 Nr: 705-62.2018.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ALVES PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVELINE GUERRA DA SILVA - 

OAB:22987, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, LUIZ CARLOS STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ 

PAULO DA SILVA SANTOS - OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI 

STURZENEGGER - OAB:19.535/DF, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A

 Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido 

e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, na forma do art. 90, do CPC. 

Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e não 

havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de 

praxe.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1148753 Nr: 31148-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 
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LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, FREDERICO MÁRCIO DE ÁREA LEÃO 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Aparecido Turin - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRHEGORY PAIVA PIRES 

MOREIRA MAIA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 

OAB:11.140/MS, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo requerido Frederico 

Márcio de Area Leão Monteiro, alegando a existência de obscuridade na 

sentença (ref. 33), pois na parte dispositiva consta o julgamento de 

procedência dos pedidos e, ao mesmo tempo, menciona o pedido 

subsidiário, não restando claro se este pedido foi acolhido ou não (ref. 

46).

 Decido.

 Analisando os embargos de declaração opostos e a sentença proferida, 

verifico que assiste razão ao requerido, ora embargante.

 De fato, a sentença reconheceu a procedência apenas dos pedidos da 

inicial. Por erro material constou, equivocadamente, na parte dispositiva, a 

transcrição dos pedidos subsidiários, contudo, estes não foram acolhidos.

Desta forma, acolho os embargos opostos pelo requerido Frederico Márcio 

Leão, para corrigir o dispositivo da sentença, que passa a ter a seguinte 

redação:

 “Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da 

flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo 

que concedeu a estabilidade excepcional ao requerido Frederico Márcio 

de Área Leão Monteiro (Ato 1.843/01); bem como todos os 

reenquadramentos e progressões posteriores, vantagens derivadas, que 

beneficiaram o requerido indevidamente e ilegalmente, em especial o Ato 

nº. 112/05 que o enquadrou no cargo de Técnico Legislativo de Nível 

Médio da AL/MT.

 Condeno o requerido Frederico Márcio de Área Leão Monteiro ao 

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de 

condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso, uma vez que são isentas.”

No mais, permanece a sentença como foi publicada.

 Publique-se.

Retifique-se.

Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005138-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANA JUSSARA MASSAD GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

JANE RODRIGUES BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTINO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1005138-92.2018.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Curatela] PARTE AUTORA: 

LANA JUSSARA MASSAD GOMES DA SILVA CURATELADO(A): 

FAUSTINO GOMES DA SILVA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2018 VALOR 

DA CAUSA: R$ 100,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta 

por Lana Jussara Massad Gomes da Silva, em face de Faustino Gomes da 

Silva, devidamente qualificados nos autos. Esclareceu a parte autora que, 

o curatelando, seu genitor, conta com noventa anos de idade e apresenta 

quadro de demência e hidrocefalia de pressão normal (CID F01.3, G91.2) – 

id. 12008809 (p. 1/7), o que o impossibilita à pratica dos atos da vida civil. 

A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 12014969, que concedeu 

a gratuidade processual postulada e nomeou a autora curadora provisória 

do curatelando. Na mesma oportunidade, foi determinada diligência, a fim 

de verificar se o curatelando possuía condições para se apresentar em 

Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS e a realização de estudo 

social. Relatório de estudo social consta do id. 12692483. No id. 12765579, 

consta informação acerca à inexistência de benefício previdenciário em 

nome do curatelando. O curatelando foi regularmente citado, conforme se 

observa da certidão de id. 12785973. A nobre curadora especial 

nomeada, apresentou contestação por negativa geral no id. 13749880. 

Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão 

que nomeou a autora curadora do requerido – id. 14297407. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a 

necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. 

Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da pessoa natural 

passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, 

justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o 

exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso trazido à exame, verifica-se que o 

curatelando conta com noventa anos de idade, e apresenta quadro de 

demência, que foi agravado devido à hidrocefalia, apresentando hoje uma 

saúde frágil, com o uso de cadeiras de rodas, o que o impossibilita à 

prática dos atos de natureza civil, de caráter patrimonial e impõe a 

assistência constante dos familiares, inclusive, para as atividades 

essenciais da vida diária. Por meio do estudo social realizado, foi possível 

constatar que o curatelando reside com sua filha, ora autora, que vem 

disponibilizando os cuidados necessários ao seu bem estar, inclusive, 

com cuidadora e pagamento de clínica especializada na saúde do idoso, 

que inclui aulas de hidroginástica, música, fortalecimento muscular, 

acompanhamento médico entre outros. Nesse cenário, verifica-se ser a 

curatela medida necessária neste momento da vida do curatelando, e ser 

a autora apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de 

FAUSTINO GOMES DA SILVA, tornando definitiva a decisão provisória, 

que nomeou a parte autora Lana Jussara Massad Gomes da Silva, sua 

curadora provisória, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, 

que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas, pois beneficiários 

da gratuidade processual. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito." Eu, DÉBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 22 de 

agosto de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014622-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDICTA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1014622-68.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: LUIZA DE FIGUEIREDO PARTE RÉ: BENEDICTA DE FIGUEIREDO 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 11/05/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta por Luiza de Figueiredo, em face de 

Benedicta de Figueiredo, devidamente representada nos autos. Esclarece 

a parte autora, que a curatelanda, sua irmã, reside em sua companhia e, 

conta com oitenta e seis anos de idade, sendo portadora de Esquizofrenia 

Crônica, tipo Paranóide – CID F20.0 – id. 6865002, o que a torna 

dependente de auxílio de terceiros, inclusive, para os cuidados diários 

básicos. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 7157896, que 

deferiu a gratuidade processual e nomeou a autora, comocuradora 

provisória da curatelanda. Na mesma oportunidade, foram determinadas 

diligências, a fim de se verificar se a curatelanda possuía condições para 

se apresentar em Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para 

informação quanta à eventual auxílio previdenciário. Em cumprimento ao 

mandado de citação, constatou-se que, embora tenha assinado o 

mandado, a curatelanda não dispunha de discernimento, para entender as 

circunstâncias em que se dava sua citação, conforme certificado no id. 

8244000. Informação do INSS, quanto à inexistência de benefício 

assistencial em nome da curatelanda – id. 8242553. Relatório de estudo 

social consta no id. 10823753. O ilustre Ministério Público se manifestou 

pela nomeação de curador especial no id. 12017428, cuja nomeação 

ocorreu no id. 12020053, sendo a contestação apresentada no id. 

12463090. Parecer Ministerial pela procedência da ação, em busca de 

tornar-se definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da requerida 

– id. 12770983. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela, qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso dos autos, verifica-se 

que a curatelanda conta hoje com oitenta e seis anos de idade, sendo 

portadora de Esquizofrenia Crônica, tipo Paranóide – CID F20.0, conforme 

consta no laudo, acostado ao id. 6865002, o que a torna dependente de 

auxílio de terceiros, inclusive, para os cuidados diários básicos, já que 

esquece de realizá-los. A fim de corroborar os fatos apresentados, foi 

realizado estudo psicossocial – id. 10310201, por meio do qual se 

constatou que a curatelanda “apresentou pouco fala, sabe seu nome, mas 

não se orienta com relação ao tempo e espaço do meio que a cerca, e 

necessita do auxílio de terceiros para manter a rotina de suas atividades 

diárias”. Ademais, constatou-se que a mesma recebe todos os cuidados 

necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a curatela medida 

necessária neste momento, estando a autora, sua irmã, apta ao exercício 

do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de BENEDICTA DE 

FIGUEIREDO, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber os valores 

respectivos. Além disso, o curadora poderá deliberar sobre o tratamento 

de saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e 

demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos 

no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

nomeando-lhe como curador, a requerente LUIZA DE FIGUEIREDO. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DEBORA VIEGAS 

DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 31 de julho de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005980-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALUSTRA GRACAS PADILHA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

NILDA DE FREITAS CAFE LISBOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORESTINA DE FREITAS CAFE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1005980-09.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: NILDA DE FREITAS CAFE LISBOA PARTE RÉ: DORESTINA DE 

FREITAS CAFE INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 500,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: "Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Nilda de Freitas Café 

Lisboa, em face de sua mãe Dorestina de Freitas Café. Esclarece a 

autora, que a curatelanda está com 78 anos de idade, senil, muito doente e 

acamada, sem nenhuma condição de locomoção, sendo que faz uso de 

diversos medicamentos. A ação foi recebida – id. 7284690, quando, então, 

foi indeferido o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que o laudo 

médico que acompanhava a inicial estava ilegível. A autora apresentou o 

atestado médico ao id. 7448252, que demonstra que a curatelanda é 

deficiente visual e totalmente dependente de cuidados de terceiros. 

Certidão positiva de citação da curatelanda – id. 9386775. Relatório de 

estudo social – id. 9623719, onde contatou-se que a curatelanda não 

demonstra aptidão para gerir a própria vida, sendo que depende do 

cuidado da filha, ora autora, para o atendimento de todas as suas 

necessidades básicas de sobrevivência. Proferida decisão de id. 

11290434, nomeando a autora curadora provisória da curatelanda. 

Contestação por negativa geral – id. 11426387. Instado a se manifestar o 

digno Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de 

curatela. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e, o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil pessoa 

natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da 

curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade 

para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelada apresenta quadro avançado de demência, 

sendo deficiente visual total, razão pela qual necessita de cuidados 

constantes, conforme consta do relatório médico assinada pela médica 

geriatra Glória Maria Tristão – id. 7448418. Ademais, consta da certidão de 

citação da curatelanda – id. 9386775, que a mesma apresenta 

incapacidade de discernimento, além de demonstrar dificuldade de 

locomoção em virtude, aparentemente, da falta de visão. A fim de 

corroborar os fatos apresentados, o estudo social realizado constatou 

que “a requerida de fato não aparenta a menor condição de reger a sua 

vida, necessitando de cuidados permanentes da requerente, sua filha, a 

qual não mede esforços para tal, além da atenção, carinho e amor que sua 

genitora tanto necessita neste momento de sua vida”. Nesse cenário, a 
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tomada de decisão apoiada não se monstra a mais adequada para o caso 

concreto, visto que Lidio Matias, não conta com discernimento necessário 

para exercer os atos de sua vida civil, já que se apresenta em quadro 

avançado de degeneração cerebral, o que o impossibilita, inclusive, aos 

atos essenciais de sobrevivência, como alimentação e higiene pessoal, 

impondo-lhe cuidados integrais por terceiro, que se dá, no caso, pela 

requerente. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, 

7448252 do Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de 

DORESTINA DE FREITAS CAFÉ, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que a autora, pratique os atos da vida civil da curatelada, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, o curador 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curadora, a 

requerente NILDA DE FREITAS CAFÉ LISBOA. Procedam-se as devidas 

anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. 

Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem Custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Decisão de embargos: "Vistos 

etc. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos, perante este 

Juízo, por Dorestina de Freitas Café, em face da sentença proferida nos 

autos, constante do id. 11700104. Alegou a embargante a ocorrência de 

erro material, pois consta na fundamentação o nome de pessoa estranha 

ao processo, o que lhes assiste razão. Diante do exposto, nos termos do 

art. 1022, inciso III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU 

PROVIMENTO aos embargos declaratórios, para a correção de erro 

material, constante da sentença de id. 11700104, que passará a constar: 

“Nesse cenário, a tomada de decisão apoiada não se monstra a mais 

adequada para o caso concreto, visto que Dorestina de Freitas Café, não 

conta com discernimento necessário para exercer os atos de sua vida 

civil, já que se apresenta em quadro avançado de degeneração cerebral, 

o que o impossibilita, inclusive, aos atos essenciais de sobrevivência, 

como alimentação e higiene pessoal, impondo-lhe cuidados integrais por 

terceiro, que se dá, no caso, pela requerente”. A presente decisão é parte 

integrante da sentença proferida, ante seu teor complementar, devendo 

permanecer, no mais, todos os termos da decisão questionada. P. R. I. e 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DÉBORA VIEGAS 

DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 8 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013821-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA THAYNNARA PINHEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1013821-55.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: JOSEFA DA SILVA PINHEIRO PARTE RÉ: LARYSSA 

THAYNNARA PINHEIRO DE SOUZA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/05/2017 VALOR 

DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta 

por Josefa da Silva Pinheiro, em face de Laryssa Thaynnara Pinheiro de 

Souza, devidamente qualificadas nos autos. Esclareceu a parte autora 

que, a curatelanda, sua filha, faz tratamento psiquiátrico desde os seis 

anos de idade, e encontra-se impossibilitada para a prática dos atos da 

vida civil, juntando atestado médico no sentido de sua invalidez, por tempo 

indeterminado. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 6805771, 

que nomeou a autora curadora provisória da curatelanda. Na mesma 

oportunidade, foi determinada diligência, a fim de verificar se a curatelanda 

possuía condições para se apresentar em Juízo, bem como, a realização 

de estudo social e expedição de ofício ao INSS. A curatelanda foi citada, 

conforme certificado no id. 8112744. No id. 8175904 consta informação, 

fornecida pelo INSS, no sentido da inexistência de benefício 

previdenciário, recebido pela curatelanda. O termo de curatela provisória 

consta do id. 9312777. Relatório de estudo social consta no id. 9312826. 

Contestação por negativa geral, apresentada pela curadora nomeada, 

consta do id. 13523063. Pronunciamento Ministerial pela procedência da 

ação, tornando definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da 

requerida – id. 14253962. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente as provas produzidas, verifica-se que a curatelanda é 

adolescente, e foi diagnosticada com Esquizofrenia –CID F29 - id. 

6785710, o que lhe impõe acompanhamento psiquiátrico constante e o uso 

de medicamentos, condição esta que torna inviabilizada a prática dos atos 

de natureza civil, de caráter patrimonial, pessoalmente. Corroborando o 

atestado médico apresentado, constatou-se, por meio do estudo social 

realizado – id. 9312826, que a curatelanda, em decorrência de sua 

doença, não é alfabetizada, e hoje, tendo atingido a maioridade, faz-se 

necessária a regulamentação de sua representação e apresentando 

diversos sintomas que impõe a assistência constante da genitora ou de 

algum familiar. Ainda, verificou-se que a adolescente demonstrou muito 

afeto por sua genitora, que lhe dispensa os cuidados necessários e o 

carinho devido, o que permite constatar que a curatela se apresenta como 

medida necessária neste momento, estando a autora, apta ao exercício do 

encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO a curatela de LARYSSA THAYNNARA 

PINHEIRO DE SOUZA, nomeando, como sua curadora JOSEFA DA SILVA 

PINHEIRO, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, 

gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. 

Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 01 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito." Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 9 de agosto 

de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1030776-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA (REQUERENTE)

ERIVELTO BORGES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTON CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 
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1030776-64.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA PARTE RÉ: ADAUTON 

CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS 

INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/10/2017 VALOR 

DA CAUSA: R$ 10.000,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta 

por Sandra Terezinha Grego Barbosa, em face de Adauton Cesar Grego 

Barbosa de Almeida, devidamente qualificados nos autos. Esclareceu a 

parte autora que, o curatelando, seu filho, apresenta quadro de paralisia 

cerebral espática, tetraplegia espática, com deformidades articulares do 

quadril e membros inferiores – CID G80.3 e G40.3. – id. 10113087, 

decorrente de um semi-afogamento, além da imposição de traqueostomia e 

gastrotomia, o que a impossibilita à prática dos atos da vida civil. A ação 

foi recebida, por meio da decisão de id. 10125315, que nomeou a autora 

curadora provisória do curatelando. Na mesma oportunidade, foi 

determinada diligência, a fim de verificar se o curatelando possuía 

condições para se apresentar em Juízo, bem como, a realização de 

estudo social e expedição de ofício ao INSS. O termo de curatela 

provisória foi assinado e consta do id. 10765618. O curatelando foi citado, 

por meio de sua curadora provisória, conforme certificado no id. 

11136259. Relatório de estudo interprofissional consta no id. 11642674. 

Contestação por negativa geral, apresentada pela curadora especial 

nomeada, consta do id. 13493554. Pronunciamento Ministerial pela 

procedência da ação, tornando definitiva a decisão que nomeou a autora 

curadora da requerida – id. 14275418. É o relatório. Fundamento e Decido. 

A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade 

de incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com 

menos de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória 

ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o curatelando foi vítima de um 

acidente, ainda com tenra idade, o qual culminou em sua paralisia cerebral 

e em tetraplegia, com deformidades articulares do quadril e membros 

inferiores – CID G80.3 e G40.3. – id. 10113087. Hoje, ainda, se submete a 

traqueostomia e gastrostomia, necessita dos cuidados constantes de sua 

genitora, sendo que, completou a maioridade no ano de 2017, 

necessitando, assim, regularizar sua representação. Por meio do estudo 

interdisciplinar realizado – id. 11642674, constatou-se que a autora 

dedica-se totalmente ao filho e que a sua história pessoal a levou a criar a 

Associação Mato-Grossense de Equoterapia e Esportes Equestres, 

visando ajudar outras pessoas que passam por situações semelhantes à 

do filho, o que traduz seu amor e luta em favor do seu bem estar, 

demonstrando aptidão ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a 

curatela de ADAUTON CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA, 

nomeando, como sua curadora SANDRA TEREZINHA GREGO BARBOSA, 

tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que pratique, em seu 

nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial 

e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. Além disso, a 

curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em 

conformidade com as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no 

art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DEBORA 

VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016748-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA JULIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEZIMO DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1016748-28.2016.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: LUCIA JULIANO DA SILVA PARTE RÉ: GEZIMO DA SILVA 

PEREIRA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/10/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 880,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: "Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Lucia Juliano da Silva, em 

face de Gezimo da Silva Pereira, devidamente qualificados nos autos. 

Esclareceu a parte autora que o curatelando, seu filho, apresenta 

transtornos mentais, decorrente de lesão e disfunção cerebral (CID 10 

F06) e esquizofrenia paranóirde (CID10 F20), o que o impossibilita à 

pratica dos atos da vida civil. A ação foi recebida, por meio da decisão de 

id. 3226528, que nomeou a autora curadora provisória do curatelando. Na 

mesma oportunidade, foi determinada diligência, a fim de verificar se o 

curatelando possuía condições para se apresentar em Juízo, designando 

data para a realização de audiência, bem como, a expedição de ofício ao 

INSS, a realização de estudo social e perícia psiquiátrica. No id. 4782086, 

consta informação quanto à percepção de benefício previdenciário pelo 

curatelando. O curatelando foi regularmente citado, conforme se observa 

da certidão de id. 6104024 e, ouvido pelo juízo, na data de 21 de março de 

2017, nos termos constante do. Id. 7345666. A nobre curadora especial 

nomeada, apresentou contestação por negativa geral no id. 10490864. 

Relatório de estudo interprofissional, consta do id. 12922275. Parecer 

Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão que 

nomeou a autora curadora do requerido – id. 14528785. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Preliminarmente, consigno que a matéria colocada à 

exame se encontra satisfatoriamente demonstrada por meio das provas 

constituídas nos autos, restando, assim, dispensadas outras provas, o 

que permite o julgamento conforme o estado do processo. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o curatelando conta com quarenta e 

quatro anos de idade, possui esquizofrenia e disfunção cerebral, 

decorrente de um acidente automobilístico que o vitimou, quadro que lhe 

impõe o uso constante de medicamentos, para que se mantenha estável e 

calmo, sendo que, em decorrência, não exerce atividade remunerada e é 

parcialmente alfabetizado, impossibilitando-o à prática dos atos de 

natureza civil, de caráter patrimonial. Por meio do estudo interprofissional 

realizado – id. 12922275, foi possível constatar que o curatelando reside 

com sua genitora, que costuma andar sem rumo pela cidade, se 

apresentando consciente quanto à necessidade da administração de seu 

benefício pela mesma e que, embora estável no momento da entrevista, se 

submete à momentos de surtos, quando ouve vozes e vê vultos. Nesse 

cenário, constatou-se que a autora demonstra aptidão para o exercício do 

encargo, sendo a curatela medida necessária neste momento. Diante do 
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exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e, DECRETO a curatela de GEZIMO DA SILVA PEREIRA, tornando 

definitiva a decisão provisória, que nomeou a parte autora Lucia Juliano da 

Silva, sua curadora provisória, para que pratique, em seu nome, os atos 

da vida civil, que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, 

para sacar e receber os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019255-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA MARQUES (REQUERENTE)

LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA COSTA MOURA (REQUERIDO)

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio do seus Advogados, para 

manifestarem nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS,acerca do laudo 

de DNA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 791127 Nr: 45199-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDS, KDSF, ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - OAB: 

10557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 791127

Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu culto advogado, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, nos moldes do parecer do digno Ministério 

Público (fls.134), requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1308059 Nr: 10385-71.2018.811.0041

 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: LBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDADJ, AMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA 

DE LIMA FILHO - OAB:23.378/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT

 Código 1308059

Vistos etc.

Trata-se de Habilitação de Crédito, requerida por Limagrain Brasil S/A, nos 

autos de inventário dos bens deixados por Domingas Assunta de Jorgi de 

nº. 900415, apenso a estes autos.

Informou a parte interessada que é credora do espólio, no valor de R$ 

425.387,33 (quatrocentos e vinte e cinco mil trezentos e oitenta e sete 

reais e trinta e três centavos).

 O espólio foi regularmente citado, na pessoa de seu inventariante e, 

expressamente não se opôs ao pedido de habilitação, conforme se 

observa des fls. 185.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de habilitação do crédito 

existente em favor de LIMAGRAIN BRASIL S/A, devidamente atualizado, e 

determino sua inclusão no inventário, para pagamento, com fundamento no 

art. 642, do Código de Processo Civil.

 Traslade-se cópia desta decisão aos autos em apenso e proceda-se ao 

desapensamento.

 Condeno o espólio ao pagamento das custas e despesas judiciais, assim 

como, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), considerando que não houve resistência do espólio, 

assim como, diante do alto valor da causa.

Intimem-se.

 Transitada em julgado e, após as formalidades legais e baixas devidas, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Custas pelos espólio.

P. R. I. C.

Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 946997 Nr: 58567-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIOO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ORLANDI EDUARDO - 

OAB:9522 MT, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL 

- OAB:12507/MT

 Código 791127

Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu culto advogado, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, nos moldes do parecer do digno Ministério 

Público (fls.134), requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Proceda-se, pesquisa junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, 

em busca de informações sobre a existência de eventual vínculo 

empregatício do executado.

 Em caso de informação positiva, oficie-se a empresa empregadora do 

alimentante, para que, proceda ao desconto dos alimentos, em folha de 

pagamento do executado, depositando-se o numerário em conta bancária, 

da exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 343509 Nr: 14021-94.2008.811.0041

 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: TAGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDC, GMDC, AMDC, CADCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14.146

 ....A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e, embora pendente 

a necessária atribuição de valor a causa, conforme já ressaltado, nada 

impede o reconhecimento da legalidade necessária ao saneamento do 

processo e regular abertura da instrução, razão pela qual DOU O FEITO 
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POR SANEADO.Como forma de se alcançar a celeridade e efetividade da 

justiça, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o 

dia 08 de novembro de 2018 às 14h00min, e DEFIRO os pedidos de 

produção de prova oral, notadamente, depoimento pessoal das partes e 

oitiva de testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado em 10 (dez) 

dias.Tendo em vista que a união estável é fato controverso nos autos, 

FIXO os pontos controvertidos como sendo: 1º. A existência dos 

requisitos legais que permitem o reconhecimento da união estável 

estabelecida entre a autora e o falecido, a partir de 1983 até 30 de 

dezembro de 2007, data do falecimento. Por derradeiro, como medida do 

Juízo, OFICIE-SE a PREV-VAG, para que informe quem está recebendo o 

benefício por morte, em face do falecimento de Acimar Arlindo Monteiro da 

Costa, bem como, quem constava em seus cadastros, como dependentes 

do servidor, na data do óbito, em 05 (cinco) dias.INTIME-SE a parte autora, 

por meio de seu advogado, para que atribua valor à causa, em atenção ao 

disposto no art. 319, inciso V, do Código de Processo Civil, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção, sem julgamento do mérito.Concedo a 

g r a t u i d a d e  p r o c e s s u a l  p o s t u l a d a  p e l o s 

requeridos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1136719 Nr: 25949-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZ, FMFDZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18.219/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CEZAR RODRIGUES - 

OAB:23456/O, Yaná Christina Eubanck Gomes - OAB:5.495

 Código 1136719

Vistos etc.

 Certifique-se quanto ao termo inicial do prazo recursal da parte autora, 

bem como, quanto à data em que os autos foram retirados do cartório pela 

parte contrária.

Em atenção ao pedido de fls. 351/353, concedo a restituição do prazo 

recursal, subtraindo-se o prazo decorrido até a data da carga externa dos 

autos pela parte contrária.

 Intimem-se.

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.: 1160768 Nr: 36239-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDS, MEBDS, ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA - 

OAB:OAB/MT 14.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA 

SANTOS - OAB:17844, talita patricia moraes de oliveira - 

OAB:19685/O, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 Código 1160768

Vistos etc.

Em atenção às informações de fls.148/152, concedo o prazo de 10 (dez) 

dias, para a vinda de planilha do débito exequendo.

Após, intime-se a parte exequente, por meio de seu culto advogado, para 

manifestação, vista ao 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.: 148052 Nr: 10728-34.1999.811.0041

 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: PRDC, ÂRDCM, SRDC, NRDCJ, JDS, LRDC, O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA 

ESTEFAN - OAB:7.030/MT, BISMARCK DUARTE DINIZ - OAB:2987/MT, 

BRUNO SAMPAIO SALDANHA - OAB:8.764/MT, CARLA MITIKO HONDA 

DA FONSECA - OAB:7.111/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT, FERNANDA BAPTISTA JARROS - 

OAB:6255, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, GLAUCO DE 

GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, JAKELINE APARECIDA MOURA - 

OAB:6.064/MT, Jakeline Aparecida Moura - OAB:6064/MT, 

JULYEFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - OAB:17844, 

LUCIANA BORGES MOURA - OAB:6.755/MT, MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT, SONIA 

RABELLO DE CASTRO - OAB:07.07.77-RJ, Talita Patricia Moraes de 

Oliveira - OAB:19685, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, 

THOMAZ HENRIQUE R. DE CARVALHO - OAB:OAB/MT, THOMAZ 

HENRIQUE R. DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 12.476, THOMAZ 

HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/MS, ULISSES 

RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT, VANESSA ALVES CONTÓ - 

OAB:15.414/MT, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 148052

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 630.

Aguarde-se no arquivo a comprovação do recolhimento do ITCD.

Após, a manifestação da fazenda e não havendo impugnações, 

cumpra-se a sentença de fls. 282/283.

 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.: 959724 Nr: 4674-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMLDS, GLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:OAB/MT 10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 959724

Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu culto advogado, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, nos moldes do parecer do zeloso Ministério 

Público (fls.81), requerendo o que de direito.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 805919 Nr: 12392-12.2013.811.0041

 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: DANÚBIA CORREA DE MORAES, JOCEMEYRE 

BENEDITA PACHECO CORREA MORAIS, SUELLEN CRISTINA RODRIGUES 

DE MORAES, ILTOMAR RODRIGUES DE MORAES JUNIOR,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ILTOMAR RODRIGUES DE MORAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito, para 

certificar que já houve a expedição do alvará em favor da meeira 

conforme verifica-se às fls. 57. Sendo assim, procedo a intimação da 

inventariante para que, dentro do prazo de 15 dias, esclareça a petição 

apresentada às fls. 94, pois habilita como credora a cônjuge a qual já 

recebera sua meação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 917840 Nr: 41936-11.2014.811.0041

 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: MERIANE MORAIS DANELICHEN, MHDB, MSDB, PDB, 

BRUNO LEMES BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HÉLIO LUIZ BUENO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por essa razão, diante da impossibilidade de reconhecimento da união 

estável a partir das provas carreadas ao processo, remeto a questão às 

vias ordinárias, com base no art. 612 do Código de Processo Civil.No 

entanto, mantenho a requerente na função de inventariante, apenas como 

representante dos filhos incapazes.Intime-se a inventariante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instrua o processo com:a) certidão negativa de 

testamento (CNJ, Prov. 56/2016);b) certidões negativas fiscais emitidas 

pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT; Estado de Mato Grosso (PGE e 

SEFAZ); e da Receita Federal do Brasil, em nome do inventariado;c) inteiro 

teor da matrícula do imóvel arrolado nas primeiras declarações.Após, 

cite-se a Fazenda Pública Estadual e colha-se o parecer do Ministério 

P ú b l i c o . P o r  f i m ,  d ê - s e  n o v a m e n t e  v i s t a  à 

inventariante.Intimem-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014110-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA CRUZ (ADVOGADO(A))

ROSENIL DE PAULA PAGIOLLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO BARBOSA DE SOUZA PAGIOLLI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1014110-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROSENIL DE PAULA PAGIOLLI 

INVENTARIADO: DANILO BARBOSA DE SOUZA PAGIOLLI Processo n. 

1014110-51.2018.8.11.0041. Visto. 1. Trata-se de ação de inventário 

proposta em razão do falecimento de Umberto Luiz Pagliolli, cuja certidão 

de óbito informa que deixou 2 (dois) filhos e bens a inventariar. 2. 

Verifica-se que não foi juntado ao processo o comprovante de 

recolhimento das custas e da taxa de distribuição. No entanto, conforme 

informação do próprio sistema PJE, o recolhimento foi efetuado, motivo 

pelo qual determino a requerente que promova a juntada do comprovante 

ao processo, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Nomeio inventariante, nos 

termos do art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil, a requerente 

Rosenil de Paula Pagliolli e determino que: a) no prazo de 5 (cinco) dias, 

compareça à Secretaria desta Vara Judicial para firmar termo de 

compromisso de bem e fielmente cumprir a função. b) prestado o 

compromisso, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresente as PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos 

herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo 

Civil, sob pena de remoção. 4. As primeiras declarações deverão ser 

instruídas com os seguintes documentos: a) certidão de inteiro teor 

atualizada dos imóveis; b) certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pela Prefeitura Municipal Cuiabá/MT, pelo Estado de Mato 

Grosso (SEFAZ e PGE) e da Receita Federal, em nome do inventariado; c) 

certidões de negativa de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 5. Caso não 

haja litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras declarações, 

observados os requisitos legais, o inventariante poderá requerer a 

conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 

659), mediante a apresentação de acordo de partilha e instrumentos de 

procuração de todos os herdeiros. 6. Com a juntada das primeiras 

declarações e de todos os documentos relacionados nesta decisão, 

citem-se os herdeiros, pelo correio, para que se manifestem no prazo de 

15 (quinze) dias. 7. Por fim, cite-se a Fazenda Pública Estadual, na pessoa 

do i. Procurador-Geral do Estado e, caso haja interesse de incapazes, 

dê-se vista ao Ministério Público. 8. Com a juntada das primeiras 

declarações contendo a qualificação dos herdeiros, retifique-se o 

cadastro do processo para que eles também figurem no polo ativo. 9. 

Promova-se, ainda, a inclusão do falecido no cadastro do processo, como 

inventariado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 1º.10.2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029956-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARITANA INDIGENA DO BRASIL DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1029956-45.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: ELZA MIRANDA DA SILVA Vistos. Proceda-se a realização 

do estudo psicossocial do caso, pela equipe multidisciplinar do Juízo, no 

prazo de 60 (sessenta) dias. Com o relatório, digam as parte, no prazo 

legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1011940-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL VENTURA GONCALVES (REQUERENTE)

GLEINY LETICIA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALMIRO ANTONIO GONCALVES (REQUERENTE)

ERIKA PAULA MACEDO GONCALVES (REQUERENTE)

ARIEL GONCALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR GONCALVES (INTERESSADO)

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

EUDACIO ANTONIO DUARTE OAB - 070.057.501-44 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1011940-43.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ALMIRO ANTONIO 

GONCALVES, ERIKA PAULA MACEDO GONCALVES, ARIEL GONCALVES 

JUNIOR, RAPHAEL VENTURA GONCALVES INTERESSADO: ALTAMIR 

GONCALVES PROCURADOR: EUDACIO ANTONIO DUARTE Vistos. Almiro 

Antonio Gonçalves, Erika Paula Macedo Gonçalves, Ariel Gonçalves 

Junior, representado por Arlene Tereza Macedo, e Raphael Ventura 

Gonçalves, devidamente qualificados, formularam o presente pedido de 

Alvará Judicial, para o fim de autorização de venda de bem imóvel, 

recebido por herança, esclarecendo que a autorização se mostra 

necessária em virtude de um dos herdeiros, Ariel Gonçalves Junior, ser 

incapaz. Citado, o senhor Altamir manifestou pela concordância do pedido 

(ID n. 10946233). Na movimentação n. 12262171 o Ministério Público 

lançou parecer favorável ao pedido. É o breve relatório. D E C I D O. 

Verifica-se, pela análise dos documentos carreados aos autos (ID 

6119634), que os requerentes têm legitimidade para formular este pedido, 

visto que herdaram o bem que pretendem alienar da falecida senhora 
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Joana Edeltrudes Gonçalves, genitora dos mesmos. O pedido de 

autorização para venda se justifica em razão de que o senhor Ariel, um 

dos herdeiros, é interditado judicialmente, e goza de proteção especial do 

Estado. Portanto, estando satisfeitas as exigências legais, defiro o pedido 

de alvará formulado na inicial, autorizando a venda do bem descrito no 

documento acostado na movimentação n. 6120779, pelo preço ali 

acertado. O valor correspondente à quota parte do incapaz deverá ser 

depositado em juízo, vinculado a este feito, podendo ser levantado quando 

for demonstrada a necessidade, até o limite do seu crédito. Expeça-se o 

alvará, conforme deliberado pelas partes na inicial. Ao alvará deverá ser 

juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita integralmente. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

pertinentes. Notifique-se o Ministério Público. Justiça gratuita. P. I. C.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000393-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA ROBERTA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL SANTOS GARAVINE (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 nº 1000393-06.2017.8.11.0041 Ação: 

Guarda c/c alimentos e regulamentação de visitas Vistos, etc... Diante da 

inércia do advogado, Id n. 15068871, intime-se pessoalmente a 

representante legal da Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre o documento juntado de Id n. 12812112, 

requerendo/providenciando o que mais de direito ao prosseguimento do 

processo, sob pena de extinção e arquivamento. Não sendo a 

representante legal da Requerente encontrada para intimação pessoal, 

intime-a, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre o documento juntado de Id n. 12812112, 

requerendo/providenciando o que mais de direito ao prosseguimento do 

processo, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1088700 Nr: 5578-76.2016.811.0041

 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: ODILON DE BRITO FILHO, MESSIAS AUGUSTO DE 

BRITO, RUSINETH DE OLIVEIRA BRITO SALA, RUTH SANDRA DE 

OLIVEIRA BRITO RODRIGUES, REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAÚJO, 

REGINALDA DE OLIVEIRA BRITO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRACI DE OLIVEIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA DE OLIVEIRA BRITO - 

OAB:2.136/MT, REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO - OAB:2316/MT, 

RUTH SANDRA DE OLIVEIRA B. RODRIGUES - OAB:4.554/MT, RUTH 

SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - OAB:4.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 recolher as custas de fls. 311, no prazo de 

dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1016147 Nr: 30204-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 sobre a certidão de fls. 55, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 823631 Nr: 29721-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMMB, KMB, MCMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FABRINI 

FERNANDES - OAB:6667/ MT

 Vistos, etc...

Trata-se de Execução já sentenciada/extinta em razão do pagamento, fls. 

110/110v.

Às fls. 114/138, aportou-se a petição e documentos pelo Banco Honda 

S/A, informando que o objeto da restrição, fls. 89, está em garantia pelo 

gravame da alienação fiduciária.

 Na oportunidade, o Banco Honda, ainda, informou que o aludido veículo 

está em sua posse em razão da propositura da Ação de Busca e 

Apreensão, e, requereu a liberação do bloqueio determinado.

 Relatos necessários.

Diante das considerações supramencionadas, estando extinta a execução 

pelo pagamento, sentença de fls. 110, portanto, não mais subsistindo a 

necessidade da constrição/bloqueio, defiro o pedido de fls. 121, para que 

se proceda à liberação da restrição judicial pelo sistema Renajud do 

veículo de fls. 89.

 Para o efetivo cumprimento, baixem-se os autos à Secretaria, para as 

providências referentes ao desbloqueio, expedindo-se a Sraª. Gestora o 

necessário.

Após o devido cumprimento, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo, procedendo-se às anotações e baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1083767 Nr: 3323-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDSFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MACIESKI GREGÓRIO 

- OAB:17.852/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELAINE DUARTE 

GONZAGA - OAB:16106, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 Vistos, etc...

Considerando a manifestação de fls. 139/140, oficie-se ao empregador do 

Executado para que proceda ao desconto mensal na remuneração do 

Executado Clemente Ferreira da Costa, nos exatos termos descritos na 

ata de audiência de fls. 134/134v, por ocasião do acordo celebrado entre 

as partes e homologado por este juízo, anexando cópia do referido 

acordo, como parte integrante do ofício, observando o endereço eletrônico 

indicado às fls. 140.

Frise-se que há noticia nos autos de que o Executado, até o momento, 

depositou o valor integral da 1º parcela do acordo entabulado, fls. 138, 

valor este que deve ser deduzido pelo empregador na parcela final.

 Para não ocasionar confusão, informe-se, na oportunidade, que o 

empregador do executado deverá desconsiderar os ofícios encaminhados 

anteriormente.

Após, nada mais sendo requerido, aguarde-se o efetivo cumprimento do 

acordo ou manifestação das partes.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1106690 Nr: 13270-29.2016.811.0041
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 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: FCD, AKSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, EDNALDO GONÇALVES AGUIAR - 

OAB:23875/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...Compulsando os autos verifica-se que a presente ação já 

fora sentenciada, fls. 21/22, inclusive com trânsito em julgado e arquivado. 

Entretanto, em junho de 2018, o Requerente Fabio Correa Dias, por 

intermédio da d. Defensoria Pública, requereu o desarquivamento e vista 

dos autos, fls. 28.A Requerente Amanda Katiélly Souza Silva, por 

intermédio de seu advogado, também requereu o desarquivamento dos 

autos, fls. 34 e formulou pedido de cumprimento de sentença em agosto 

de 2018, fls. 37/49.É o relatório. Decido.Realizadas as considerações 

pontuais e necessárias passo a analisar os pedidos constantes nos 

autos. Primeiramente, quanto ao pedido formulado pelas partes no que diz 

respeito ao desarquivamento dos autos, defiro-o.Sequencialmente, 

esclareço que por meio da Resolução 03/2018-TP, ficou estabelecido em 

seu artigo 13 o seguinte:“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações 

propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão 

tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais 

e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I – o processo principal já 

estiver baixado; II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça”.Dessa forma, em se tratando de 

cumprimento de sentença, como é o caso, deve obrigatoriamente tramitar 

pelo meio eletrônico-PJE, considerando que a partir da data de 07/11/2016, 

passou a ser obrigatória a utilização do aludido sistema.Assim, determino 

o desentranhamento da petição e dos documentos de fls. 30/49, com as 

cautelas de estilo, certificando, sem renumerar, nos termos da CNGC, 

devendo ser entregues ao seu subscritor para as providências que 

entender cabíveis.Após, dê-se vista dos autos a d. Defensora Pública pelo 

prazo de 05 (cinco) dias na forma requerida às fls. 28/29.Nada mais 

sendo requerido, retornem os autos ao arquivo com as devidas baixas e 

anotações.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1074943 Nr: 57478-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAFS, AFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, é certo que “de acordo com a sistemática processual civil, é 

ônus da parte manter o seu endereço atualizado nos autos, de forma a 

permitir a sua intimação pessoal dos atos processuais ocorridos no curso 

da demanda. A negligência e omissão da parte, nesse tocante, pode 

provocar a extinção do processo por não promover as diligências 

necessárias ao impulsionamento do feito, devendo arcar com as 

consequências dessa conduta. (TJMG - RAC 1.0105.06.206146-7/001, 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2013).Sem falar que os autos não 

poderão permanecer, eternamente, sem que os interessados efetivem o 

seu trâmite exigido por lei, pois, tal inércia prejudica inclusive o serviço 

judicial, (prestação jurisdicional) abarrotando os escaninhos das 

Secretarias e ocupando o tempo dos servidores (relatórios, etc) sem 

nenhum resultado prático positivo.Ressalto, ainda, que a presente 

sentença é prolatada até mesmo em observância das metas estipuladas 

pelo CNJ e pela Corregedoria do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

inclusive através do Ofício Circular 725/2013, no sentido de 

racionalizar/diminuir o congestionamento do estoque de processos, que se 

encontram paralisados e sem possibilidade de prosseguimento, visando, 

primordialmente, alcançar o direito constitucional dos jurisdicionados 

quanto à duração razoável do processo na Justiça. Pelo exposto, 

cumprindo à Justiça os atos necessários ao trâmite processual e 

inexistindo a contrapartida à finalização pelo interessado, resta ao Juízo, 

tão somente, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão 

da falta de interesse, e inclusive pela inexistência dos requisitos 

essenciais ao trâmite regular do processo, bem como em razão, portanto, 

da própria elementar do art. 485, III, do Código de Procesos Civil, e, em 

observância das Metas do CNJ e da Corregedoria do e. TJMT.Transitada 

em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo e as devidas 

baixas e anotações. Sem custas.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1044715 Nr: 43777-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVFL, PFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com relação ao tema, é de bom alvitre mencionar a argumentação da 

Ministra Eliana Calmon, que destaca que, ante a proteção constitucional, 

os alimentos são bens especiais para nossa Carta Magna e “devem ser 

satisfeitos sem restrições de ordem infraconstitucional”. E 

continua:“Some-se a isso que a medida se mostra menos drástica do 

ponto de vista da proporcionalidade, pois a um só tempo se evita a prisão 

do devedor e se satisfaz, ainda que momentaneamente, a prestação dos 

alimentos, perpetuando a sobrevivência dos dependentes do trabalhador, 

devedor dos alimentos aos dependentes necessitados”. Pelo exposto, e 

pelo mais que consta dos autos, DEFIRO parcialmente o pedido de fls. 

97/101, e DETERMINO que se oficie a Caixa Econômica Federal para que 

apresente o extrato do FGTS do Executado nestes autos, e, caso haja 

saldo, sejam bloqueados/penhorados e transferidos para o Departamento 

da Conta Única do Poder Judiciário deste Estado, agência 3834, Banco do 

Brasil, a fim de que seja vinculado a este processo, até ulterior 

deliberação.Havendo saldo, oportunize-se a manifestação do Executado 

no prazo de 05 (cinco) dias, (art. 854 § 2º do CPC), e, em seguida da parte 

exequente pelo mesmo prazo.Antes, porém, intime-se o d. patrono da 

Exequente para apresentar nestes autos demonstrativo de débito 

atualizado no prazo de 05 (cinco) dias. Na oportunidade, 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.Após o 

cumprimento de todas as diligências, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 747359 Nr: 44602-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT, LUIZ FELIPPE C. CALDART - OAB:23252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc...

Diante da concordância da parte Exequente, fls. 98, com a proposta de 

parcelamento do débito apresentada pelo Executado, fls. 87/88, suspendo 

o presente processo, o qual deverá aguardar o pagamento espontâneo 

até o final das parcelas, cientificando as partes de que decorrido o prazo, 

e não havendo manifestação, o que deverá ser certificado, o processo 

será extinto.

 Intime-se o Executado para pagamento na forma proposta e aceita pela 

parte Exequente, cientificando-o de que o não pagamento de uma das 

parcelas implicará no vencimento das demais e o processo retomará o seu 

curso normal.

Intime-se, ainda, o Executado, que o valor da obrigação alimentar mensal 

não sofrerá modificação e tem que ser pago mensalmente conforme 

fixado na sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1147622 Nr: 30680-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADO, JGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS - OAB:8862

 Vistos, etc...

Atento a todas as movimentações ocorridas no curso deste processo, 

denota-se que foi localizado bens em nome do Executado pelo sistema 

Renajud, fls. 74/75.

Dessa feita, lavre-se o termo de penhora e intime-se o Executado para 

oferecimento de defesa/impugnação. Após, avalie-se e digam em 05 

(cinco) dias. Não ocorrendo certifique-se nos autos.

Às providências. Em seguida, conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023033-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA (ADVOGADO(A))

IVAN EURIPEDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA FLORIA DA CONCEICAO ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYRTON LEIVA DO PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1023033-66.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. 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. Intime-se a Requerente, 

através de seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir 

os autos com termo de anuência com firma reconhecida ou procuração 

dos demais herdeiros do falecido, uma vez que na certidão de óbito 

consta que ele deixou 04 (quatro) filhos, Id n. 14408376, sob pena de 

indeferimento. Deve, ainda, no mesmo prazo, manifestar sobre o extrato 

BacenJud, ID n. 15655611, requerendo o que entender cabível. Em 

seguida, considerando existir interesse de menor/incapaz, conforme 

determina o artigo 178, II, do CPC, ouça o Ministério Público. Às 

providências.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031978-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. E. D. S. (REQUERENTE)

L. C. J. (ADVOGADO(A))

P. S. D. S. (ADVOGADO(A))

V. D. S. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. F. (ADVOGADO(A))

J. I. 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 SEUS ADVOGADOS, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

24/10/2018 ÀS 13:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 2 de outubro 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-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031978-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. E. D. S. (REQUERENTE)

L. C. J. (ADVOGADO(A))

P. S. D. S. (ADVOGADO(A))

V. D. S. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. F. (ADVOGADO(A))

J. I. 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 O REQUERIDO, 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 

24/10/2018 ÀS 13:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 2 de outubro 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034819-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CERVI (ADVOGADO(A))

JECIKA MYLENE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

expedito ferreira dos santos (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (REQUERENTE)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERENTE)

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERENTE)

 

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 APRESENTAR OS ENDEREÇOS 

DOS HERDEIROS, A FIM DE EXPEDIR OS MANDADOS DE CITAÇÕES, 

CONFORME DESPACHO ID 12652816.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1050618 Nr: 46715-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN DUARTE MONTEIRO NETO, ANGELICA 

CARMONA MONTEIRO, MARIA HELENA DUARTE MONTEIRO PAIXAO, ANA 

MARIA DUARTE MONTEIRO, MARCO ANTONIO SILVA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SELMA MARIA AMORIM SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Consta na certidão de óbito que a falecida tinha 4 (quatro) filhos, fl. 25, 

ocorre que estão habilitado nos autos somente 3 (três) filhos, deste modo, 

intime - se o inventariante para se manifestar nos autos, no prazo de 5 

(cinco)dias, esclarecendo quanto a possibilidade de outro herdeiro a ser 

habilitado no presente processo.

Após, volte os autos conclusos para decisão.
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Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1284728 Nr: 3174-81.2018.811.0041

 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: OLINTO AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE 

RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEREIRA D' OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se o herdeiro Sr. Olinto Aurino Pereira de Oliveira para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1173647 Nr: 41589-07.2016.811.0041

 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: OLINTO AURINO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique - se o Sr. Gestor se todos os herdeiros já foram devidamente 

citados.

Após, volte os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1280850 Nr: 2113-88.2018.811.0041

 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: BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAIMUDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se o inventariante para se manifestar nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, após volte os autos conclusos.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 709758 Nr: 2666-82.2011.811.0041

 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: YAS, YSAS, JDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 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.

Código: 709758

Este processo por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, e, em razão 

disto a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC.

Proceda-se com a retificação na capa dos autos, por se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, figurando polo ativo: Yosmar Albuquerque 

da Silva, menor representado por sua genitora, Senhora Josane da Silva 

Albuquerque; no polo passivo: Carlos José da Silva.

CUMPRIMENTO DE SETENÇA (ART. 528 DO C.P.C., fls. 84/103)

Intime-se pessoalmente o Executado, para em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento das prestações alimentícias vencidas, alusivas aos meses de 

junho, julho e agosto de 2.016, no valor de R$ 1.069,03 (um mil sessenta e 

nove reais e três centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 523 DO C.P.C., fls. 60/83)

Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o pagamento do 

valor atualizado do débito, no valor de R$ 10.343,78 (dez mil trezentos e 

quarenta e três reais e setenta e oito centavos) (fls. 62, item “a”) 

conforme atualização de fls. 82/85, valores que deverão ser pagos no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 

e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sendo que, em caso 

de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o 

protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC).

Ainda, não ocorrendo pagamento, nesse prazo, deverá ser expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para o pagamento do valor devido (art. 523, §3º do NCPC).

Deverá constar do mandado que, decorrido o prazo previsto no art. 523, 

do NCPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para o que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, a sua impugnação (art. 525, do NCPC).

Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, 

intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 1.º de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 760030 Nr: 12364-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDM, EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:3.574/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3.237-B, UNIRONDON/ NPJ - NÚCLEO DE 

PROCEDIMENTO JURIDICO - OAB:

 Vistos, etc.

Código: 760030

O processo fora extinto no ano de 2.015 (fls. 68/70), contudo até a 

presente data não foi certificado o trânsito em julgado.

Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, 

observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 1.º de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 764111 Nr: 16738-40.2012.811.0041

 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: NAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARIA DONINI - OAB:8.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 764111

Intime-se a parte Exequente, para especificar quais as prestações estão 

inadimplentes, com o respectivo cálculo atualizado do débito, bem como 

especificar qual o rito que pretende adotar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial.

Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1.º de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 288800 Nr: 9360-09.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVPFS, FPDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, MEIRE ROCHA DO NASCIMENTO - 

OAB:7.020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 288800

Este processo por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, e, em razão 

disto a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC.

Proceda-se com a retificação na capa dos autos, por se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, figurando polo ativo: João Vitor Portela 

França da Silva, representado por sua genitora, Senhora Fabiana de 

Souza Costa; no polo passivo: Wederson França da Silva.

 CUMPRIMENTO DE SETENÇA (ART. 528 DO C.P.C.)

Intime-se pessoalmente o Executado, para em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento das prestações alimentícias vencidas, alusivas aos meses de 

março, abril e maio de 2.018, no valor de R$ 1.144,80 (um mil cento e 

quarenta e quatro reais e oitenta centavos), provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de efetuá-lo.

Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 523 DO C.P.C.)

Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o pagamento do 

valor atualizado do débito, no valor de R$ 24.609,80 (vinte e quatro mil 

seiscentos e nove reais e oitenta centavos), referente ao período de 

outubro de 2.017 a fevereiro de 2.018, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e 

§2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial (art. 

528, §1º, do NCPC).

Ainda, não ocorrendo pagamento, nesse prazo, deverá ser expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para o pagamento do valor devido (art. 523, §3º do NCPC).

Deverá constar do mandado que, decorrido o prazo previsto no art. 523, 

do NCPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para o que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, a sua impugnação (art. 525, do NCPC).

Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, 

intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 1.º de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 946661 Nr: 58427-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDSODS, DCDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTDS

 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: 946661

Este processo por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, e, em razão 

disto a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC.

Intime-se pessoalmente o Executado, para em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento das prestações alimentícias vencidas, alusivas aos meses de 

setembro, outubro e novembro de 2.014, bem como as prestações que se 

vencerem no curso da ação, no valor de R$ 9.307,03 (nove mil trezentos e 

sete reais e três centavos) (fls. 30/30 – verso), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 1.º de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 240230 Nr: 8925-69.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMTF, GGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - OAB 5332- A - 

OAB:5332-A/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miriam da Costa Lima 

Meneses - OAB:OAB/MT 5.763-B
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 Vistos, etc.

Código: 240230

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 1.º de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 373535 Nr: 10023-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCCG, GBSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:OAB/MT 14442-B, DARLA MARTINS VARGAS - 

OAB:5300/B, MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 373535

Este processo por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, e, em razão 

disto a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do NCPC.

Proceda-se com a retificação na capa dos autos, por se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, figurando polo ativo: Arthur Silva Freire 

Galvão, menor representado por sua genitora, Senhora Glenda Barros 

Silva Freire; no polo passivo: Rubens Cesar Carvalho Galvão.

 Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, referentes ao Uniforme Escolar, Matrícula, Meio de 

Transporte, Reforço Escolar, Educação Alimentação, Esporte, no valor de 

R$ 2.526,33 (dois mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta e seis 

centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 1.º de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 963602 Nr: 6322-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNIVERSIDADE DE CUIABA - UNIJURIS - OAB:

 Vistos, etc.

Autos n.º 963602

Verifico que a parte Autora requereu a desistência da presente ação. (fls. 

100).

Assim, diante do pedido de desistência feito pela parte Autora determino a 

intimação pessoal da parte Requerida (fls. 33/34) para que se manifestem 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme dispõe o § 4º do Artigo 

485 do CPC.

Não sendo encontrado, intime-os via edital, pelo prazo legal mínimo.

Cientifiquem – se o Requerido que, decorrido o prazo sem manifestação, 

presumir – se- á concordância com o pedido da Autora.

Decorrido o prazo certifique – se e venham conclusos para homologação 

do pedido de desistência.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1.º de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 408319 Nr: 352-03.2010.811.0041

 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: SEBASTIÃO MARIA DA SILVA MIRANDA, NELCINEIA 

SILVA MIRANDA, MAGALY BARROS DE MIRANDA, NEOMAR SILVA DE 

MIRANDA, NELCIMAR SILVA MIRANDA, NELCY CRISTINA DE MIRANDA, 

Nilcene Maria da Silva Miranda Pereira, NELSON JOSÉ DA SILVA 

MIRANDA, EMIMARIE BARROS MIRANDA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAQUIM SIMIÃO DE MIRANDA

 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.

Certifique - se o Sr. Gestor Judiciário quanto a citação dos herdeiros.

Após, intime - se o Defensor Público para que apresente a partilha 

atualizada de bens.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 823229 Nr: 29340-29.2013.811.0041

 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: ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAÚJO, 

CTFDA, FABIANA CURI, ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAÚJO, 

MAFDA, GCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARCO TÚLIO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, GABRIELA BENINE SALÍCIO - 

OAB:18244/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

Mircielly Laura Sant Ana de Souza Ojeda - OAB:16.753, PAULO 

COSME DE FREITAS - OAB:3739, PAULO COSME FREITAS - OAB:, 

RAFAEL JARA BIGIO - OAB:20194/O, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - 

OAB:15.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se a inventariante para se manifestar nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias sob pena de arquivamento.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 872982 Nr: 11789-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANDE ORIENTE DO BRASIL MATO GROSSO - 

GOB/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. C.DE A., FABIANA CURI, ANGELA 
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APARECIDA FREITAS FARIA ARAÚJO, C. T. F.A, M.A. F. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos, etc.

Intimem - se as partes para se manifestarem nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, após, volte os autos conclusos para decisão.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 819553 Nr: 25824-98.2013.811.0041

 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: ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.T.F.A., M.A.F.A., GABRIELA CURI DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA FREITAS 

FARIA ARAUJO - OAB:16769/O, JULIO TARDIN - OAB:4479, Mircielly 

Laura Sant Ana de Souza Ojeda - OAB:16.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, BENEDITO MIGUEL CALIX 

FILHO - OAB:9192/MT, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11.001-A/MT, 

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - OAB:13.494/MT, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, NEY ALVES ARRUDA - OAB:4.021, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB / MT 3.739

 Vistos, etc.

Intime - se a requerente para se manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1241486 Nr: 18547-89.2017.811.0041

 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: PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO RAMALHO DOS 

SANTOS, GETULINA BRITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se a parte autora para se manifestar nos autos com relação a 

manifestação de fls. 38/39, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1031484 Nr: 37498-05.2015.811.0041

 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: GETULINA BRITO DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE 

BRITO RAMALHO, JUCILENE BRITO DOS SANTOS, SILVANA DE BRITO 

RAMALHO, JUCIMEIRE RITA RAMALHO DOS SANTOS MATOS, MARCELO 

LUIZ DE BRITO RAMALHO, VERA LÚCIA DE ALMEIDA OLIVEIRA, ROGÉRIO 

SANTOS DE OLIVEIRA, AILSON VIEIRA MATOS, BERNARDINO DA COSTA, 

JUCINEIDE DE BRITO RAMALHO COSTA, LUIS CESAR BRITO DOS 

SANTOS, ELISABETE MARIA MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO RAMALHO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se a inventariante para se manifestar nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 740028 Nr: 36718-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ANTÔNIA BENEDITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISSON APARECIDO DE 

SOUZA ALMEIDA - OAB:12.937/MT, HITLER PULLIG FILHO - 

OAB:11529, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B, JOSÉ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:8191

 Vistos, etc.

Intime - se a inventariante para se manifestar nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 773307 Nr: 26454-91.2012.811.0041

 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: EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se a inventariante para se manifestar nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1050505 Nr: 46660-24.2015.811.0041

 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: APARECIDA DAS DORES ALFARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO ALFARO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANIR FRAGA FIGUEREDO - 

OAB:OAB/SP. 256.677, ANDREA ALFARO - OAB:15.941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1050505

Tendo em vista certidão de fl. 98, e observando que existem valores 

depositados em nome do falecido, expeça – se ALVARÁ JUDICIAL, em 

favor da inventariante a fim de que efetue o saque dos valores informados 

às fls. 81/82, no Banco Sicred em nome do falecido Sr. ANTONIO ALFARO 

FILHO e realize a partilha do referido valor nos termos descritos à fl.37, 

devendo a inventariante prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1147232 Nr: 30510-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDS, DIOZANE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVADIR GONÇALO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA APARECIDA 

LISBOA - OAB:MT/ 9855, EDITH MARIA DA SILVA - OAB:2599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIOZANE MARIA DA SILVA, Cpf: 

01332128157, Rg: 1721459-9, Filiação: Jovita Maria Botelho e Jose Maria 

da Silva Neto, data de nascimento: 28/10/1986, brasileiro(a), natural de V. 

Grande-MT, solteiro(a), vendedora. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art.485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos 

interposta por Diozane Maria da Silva em face de Evadir Gonçalo da Silva.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 1147232Coaduno com o parecer 

Ministerial de fl. 58 e determino a intimação pessoal da requerente, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 

257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e encaminhem –se os 

autos ao MP.Por fim, conclusos.Intime – se. Cumpra – se.Cuiabá, 08 de 

fevereiro de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 459603 Nr: 29108-22.2010.811.0041

 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: LBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAP, RDAP, RDAP, RDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O, MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/MT, 

WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:12.721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do autor 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.: 756978 Nr: 9122-14.2012.811.0041

 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: YDCD, ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JACKSON PELLIZZARI - 

OAB:13.831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 90/91 NO PRAZO LEGAL.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012328-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. M. (AUTOR(A))

J. B. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. P. D. C. (RÉU)

R. F. D. A. (ADVOGADO(A))

M. B. S. D. C. (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 1012328-43.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu 

advogado, via DJE, acerca da decisão de ID 15495356, bem como para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 29/11/2018, 

às 16:40h, 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), bem como de que, não havendo 

acordo, a parte requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela parte 

requerida, quando ambas as partes manifestarem expressamente 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, 

do CPC), e que, não sendo contestada a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012328-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. M. (AUTOR(A))

J. B. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. P. D. C. (RÉU)

R. F. D. A. (ADVOGADO(A))

M. B. S. D. C. (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 1012328-43.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu advogado, 

via DJE, acerca da decisão de ID 15495356, bem como para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 29/11/2018, às 16:40h, 

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, 2 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038418-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. P. (ADVOGADO(A))

N. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. (REQUERIDO)

O. L. F. (ADVOGADO(A))

D. C. R. (ADVOGADO(A))

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 1038418-88.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu advogado, 
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via DJE, acerca do agendamento de Sessão de Mediação nos autos em 

epígrafe para o dia 22/11/2018, às 10:30h, na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038418-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. P. (ADVOGADO(A))

N. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. (REQUERIDO)

O. L. F. (ADVOGADO(A))

D. C. R. (ADVOGADO(A))

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 1038418-88.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu 

advogado, via DJE, acerca do agendamento de Sessão de Mediação nos 

autos em epígrafe para o dia 22/11/2018, às 10:30h, na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003459-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. B. (EXEQUENTE)

V. L. N. (ADVOGADO(A))

L. R. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. F. (ADVOGADO(A))

M. A. D. O. B. (EXECUTADO)

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 1003459-91.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(s) advogado(a), via DJE, acerca da decisão/sentença - "(...) ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito. Por 

conseguinte, determino ao Sr. Gestor que se expeça o necessário para a 

confecção do devido alvará eletrônico. Ciência ao Ministério Público. 

Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além de honorários sucumbenciais, na forma fixada na decisão de ID. 

5598705, todavia, suspensa a exigibilidade em razão de fazer jus aos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se, observadas as baixas e formalidades necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003459-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. B. (EXEQUENTE)

V. L. N. (ADVOGADO(A))

L. R. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. F. (ADVOGADO(A))

M. A. D. O. B. (EXECUTADO)

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 1003459-91.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(s) advogado(a), via DJE, acerca da decisão/sentença - "(...) ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito. Por 

conseguinte, determino ao Sr. Gestor que se expeça o necessário para a 

confecção do devido alvará eletrônico. Ciência ao Ministério Público. 

Condeno o executado ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além de honorários sucumbenciais, na forma fixada na decisão de ID. 

5598705, todavia, suspensa a exigibilidade em razão de fazer jus aos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se, observadas as baixas e formalidades necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010605-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. C. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. W. D. C. (REQUERIDO)

J. V. V. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o estudo de ID 15182395, 

impulsiono os autos para intimar a parte REQUERIDA a fim de, no prazo de 

15 dias, sobre ele se manifestar, bem como para informar se possui 

interesse na produção de outras provas (art. 348 e 349 do CPC), e, após, 

para colher o parecer ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 2 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: 1008472-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. M. M. (AUTOR(A))

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. D. A. B. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008472-37.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(s) advogado(a), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 12940655 

- "VISTOS, ETC. 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 se 

processar em segredo de justiça, conforme dispõe o art. 189, inciso II, do 

NCPC, o presente tramitará em sigilo, devendo ser efetuadas as 

anotações pertinentes. De outro norte, necessário salientar que a parte 

requerente pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável 

declaração de hipossuficiência, a ser por ele firmada, bem assim qualquer 

documento que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento 

da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no 

prazo de 15 dias, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de 

ser indeferido o benefício de assistência judiciária. Às providências." 

Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012529-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. V. (ADVOGADO(A))

F. J. W. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. C. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo de ID 15182386, 

impulsiono os autos intimar a parte AUTORA a fim de, no prazo de 15 dias, 

sobre ele se manifestar e, após, para colher o parecer ministerial e irem 

conclusos. Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009536-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 242 de 524



K. E. P. D. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. C. (ADVOGADO(A))

G. E. S. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação da exequente 

no ID 15191918, impulsiono os autos para intimar a parte executada a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 2 de outubro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012300-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. P. F. (ADVOGADO(A))

N. N. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14635235, impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 2 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026154-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A.C.S.A. (REQUERENTE)

ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

T.S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGÉRIO MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1026154-05.2018 VISTOS, ETC. Considerando que o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso não possui convênio com 

laboratórios para a realização de coletas de material genético e exames de 

DNA com gratuidade de justiça, e, tendo em vista o teor da certidão de ID. 

15622699, oficie-se ao juízo de origem, a fim de que, no prazo de 30 

(trinta) dias, realize o depósito judicial do valor e o envio do kit para 

possibilitar a coleta de material genético, sob pena de devolução da 

missiva sem cumprimento. Às providências. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031052-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. M. (REQUERENTE)

BONNY MELLO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIE FERREIRA DE ARAUJO OAB - 007.029.631-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE TARÇO MIRANDA MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1031052-61.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 2° de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031503-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. C. (REQUERENTE)

DIRCE FARINA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACY DE OLIVEIRA LIMA RODRIGUES OAB - 109.306.148-01 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO CARRIJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1031503-86.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031462-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J.C.C. DOS S. (REQUERENTE)

JOANA DARTT DE CAMPOS SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DOS SANTOS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1031462-22.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031460-52.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DE FIGUEIREDO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Izaura de Albuquerque Dutra (REQUERIDO)

L.G.DA S. C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1031460-52.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030966-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLUCY PEREIRA (REQUERENTE)

SARA LIGIA DE LIMA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES OLIVEIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1030966-90.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031506-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO FABIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1031506-41.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031901-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMEA TAIS DE OLIVEIRA ROMERO (REQUERENTE)

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIO RODRIGUES ROMERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1031901-33.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

determino ao Sr. Gestor que verifique, no juízo de origem, se a ordem que 

decretou a prisão civil ainda continua vigente, certificando nos autos. 

Sendo positiva a resposta, cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

cópia de mandado. Após decorrido o prazo assinalado no Mandado de 

Prisão, in casu 30 dias, ainda que não tenha sido efetuado o pagamento 

da dívida, deverá o devedor de alimentos ser posto imediatamente em 

liberdade, independentemente de outro despacho, o mesmo se aplicando 

em caso de pagamento, do valor devido. Sobrevindo aos autos informação 

acerca do cumprimento da ordem de prisão, comunique-se ao deprecante, 

prestando as informações. Finalmente, atingida à finalidade, observando 

as formalidades legais, devolva-se a Comarca de origem com as cautelas 

e homenagens de estilo, o mesmo se aplicando acaso seja constatado, 

perante o juízo deprecante, que a ordem que decretou a prisão civil não 

encontra-se em vigor. Às providências. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032549-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDO ALVES DE SANTANA (REQUERENTE)

ELZA ALVES DA GUIA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ALESSANDRA JOELMA DE BONFIM (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARTÓRIO DE SERVIÇO NOTARIAL - 3ª OFÍCIO DE NOTAS DE 

CUIABA´/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1032549-13.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 
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Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006774-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RONDON BARRETO (REQUERENTE)

ROSELLY RONDON BARRETO (REQUERENTE)

GABRIELA DE SOUZA CORREIA (ADVOGADO(A))

OROZIMBO JOSE ALVES GUERRA NETO (REQUERENTE)

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DAYSE MARY RONDON BARRETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de DALVA BARRETO RONDON (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1006774-93.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, recebo a 

emenda à exordial de ID. 15118948 e os documentos que a instruem. 

Perscrutando os autos, vislumbro que o documento pessoal da requerente 

Dayse Mary encontra-se cortado, em decorrência, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a situação, acostando de 

forma correta e legível a documentação, sob pena de indeferimento da 

inicial. 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 se segue. Trata-se de pedido de Abertura de 

Inventário e Partilha, interposto por Dayse Mary Rondon Barreto, Fabiana 

Rondon Barreto, Roselly Rondon Barreto e Orozimbo José Alves Guerra 

Neto, em razão dos bens deixados pela sua genitora Dalva Barreto 

Rondon, todos qualificados nos autos. Assim, nos termos do art. 617 do 

CPC/2015, nomeio como inventariante a filha da de cujus Dayse Mary 

Rondon Barreto, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras declarações, 

no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 

do CPC/2015. Ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pela inventariante, ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do CPC/2015. Outrossim, na mesma oportunidade retro mencionada, 

deverão ser apresentadas aos autos, as certidões negativas de dívidas 

perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal (expedida pela Prefeitura de 

Cuiabá/MT), bem como o comprovante de pagamento/isenção do ITCD, 

devidamente acompanhado da GIA-ITCD, todos em nome da falecida. No 

mesmo prazo retro mencionado a inventariante deverá manifestar-se 

quanto ao processamento da presente pelo rito do arrolamento sumário. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 02 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004453-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

J. R. A. L. F. (AUTOR(A))

WALDINEIA DE BRITO CARDOSO (AUTOR(A))

D. B. A. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO ALMEIDA DE LIMA (RÉU)

GISELLE SAGGIN PACHECO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1004453-85.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença ajuizada por José Renato Almeida Lima Filho e Davi Brito Almeida 

Lima, representados por sua genitora, Waldinéia Batista de Brito Cardoso 

em face de José Renato Almeida de Lima, todos qualificados nos autos. 

Ressai dos autos, no ID. 15667852, que os exequentes informaram a 

quitação do débito exequendo, bem assim pugnaram pela extinção do feito 

com resolução de mérito. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente 

informou o integral cumprimento da obrigação. Acerca do assunto, dispõe 

o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será extinto com resolução de 

mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a 

colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, o qual leciona em sua 

obra Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado para 

Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis: A satisfação da obrigação é uma 

natural consequência de extinção do processo de execução almejada e 

buscada pelo exequente, de acordo com a obrigação posta no titulo 

executivo, sendo a obrigação de pagar quantia (...). Igualmente, a 

jurisprudência vem decidindo: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO DEVEDOR. 

ART. 924, II, DO NOVO CPC. 1. Verificando-se o cumprimento da 

obrigação, correta é a extinção do feito nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil. 2. Apelo não provido. Honorários 

recursais fixados. (TJDF; Proc 0708.41.5.062017-8070020; Ac. 108.6637; 

Terceira Turma Cível; Rel. Des. Flavio Rostirola; Julg. 05/04/2018; DJDFTE 

16/04/2018). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Ciência ao Ministério Público. Condeno o executado 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

sucumbenciais, na forma fixada na decisão de ID. 12302644. Por 

conseguinte, no tocante a prisão civil por alimentos, importante tecer 

relevantes considerações, uma vez que se refere a uma modalidade de 

constrição a qual não possui o caráter punitivo, não constituindo pena, 

mas meio de coerção destinado a forçar o devedor a cumprir a obrigação 

alimentar. Por essa razão é que deve ser imediatamente revogada se o 

débito for adimplido. Desta feita, em conformidade com a legislação 

pertinente e, diante da manifestação de ID. 15667852, REVOGO a prisão 

civil decretada nos presentes autos em desfavor de José Renato Almeida 

de Lima. Em decorrência, proceda-se com o recolhimento e demais 

providências relativas ao mandado de prisão expedido. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se, observadas as baixas e formalidades necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/ MT, 02 de outubro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002747-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY DIEGGO RONDON FERNANDES (IMPETRANTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente 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: 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, 
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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: 1011520-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Rosa Maria Jesus Furlan 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: 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: 1010094-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA DE PAULA (AUTOR(A))

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR (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: 1006130-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

REGINALDO SOUZA COSTA (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006440-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA SCHMITZ SCHMIDT (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(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 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. 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: 1002701-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

CELINA BOGNAR FERREIRA (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003790-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDEVAM DE ALMEIDA VASCONCELOS (AUTOR(A))

CLEIDIANE DE ALMEIDA VASCONCELOS (AUTOR(A))

ELISANDRA MARTA LAZZARI (AUTOR(A))

EDVANRLEY ROCHA DE SOUSA (AUTOR(A))

NELSON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

JOSE FERREIRA DE MELO (AUTOR(A))

RAIMUNDO FERREIRA FONSECA (AUTOR(A))

PEDRO DOS SANTOS GUIMARAES (AUTOR(A))

ROBERTO PIRES FERNANDES (AUTOR(A))

ROBSON ANDRADE DE SOUZA (AUTOR(A))

WAGNER GUNTHER MOREIRA (AUTOR(A))

ROSANY BARREIRAS DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS CANTUARIO (AUTOR(A))

GEDERSON LUZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

CLAUDIO NASCIMENTO BRITO (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 pelos autores 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: 1001057-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALLAN REVELINO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 
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oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011469-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES (AUTOR(A))

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS (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: 1001768-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZE DE OLIVEIRA NUNES (AUTOR(A))

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MARCOS DANTAS TEIXEIRA (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001982-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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 pelas partes autoras 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: 1001962-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LIVIA COMAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVETE SANTANA PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
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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 pelos autores 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: 1005951-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

WANDERLEY DA CONCEICAO ARAUJO (REQUERENTE)

VERISSIMO PEDROSO (REQUERENTE)

SERGIO MAZETO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

ORIDES FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

NEUCIR LUIS PARAVISI (REQUERENTE)

MOZART CAETANO NUNES (REQUERENTE)

SEBASTIAO SANTANA (REQUERENTE)

ROCIMEIRE BARROSO CORTEZ METRAN (REQUERENTE)

REGINALDO BOSCO GOMES (REQUERENTE)

PASCOAL LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT 

(REQUERIDO)

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. 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: 0504780-92.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

ELIETE GOMES DOS SANTOS (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032353-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JORGE IAFELICE DOS SANTOS PROCESSO n. 

1032353-43.2018.8.11.0041 Valor da causa: $134,400.00 ESPÉCIE: 

[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: SKY 

SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Endereço: CENTRO EMPRESARIAL 

NAÇÕES UNIDAS, 12901, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 12901, 

BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-910 POLO 

PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

ciência da DECISÃO proferida nos autos, 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 mandado. DECISÃO: "Desta forma, diante da 

ausência de comprovação de qualquer vício no procedimento 

administrativo, o que torna evidente a ausência da verossimilhança e da 

prova inequívoca, requisitos imprescindíveis à concessão da antecipação 

da tutela, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ALMEJADA. No mais, 
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cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal 

consignado às advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" CUIABÁ, 2 

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: 1020723-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

CLEUDES DOMINGOS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

SILVINHA MARCIA FERREIRA (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

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 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000400-32.2016.8.11.0041 Valor da causa: $500.00 

ESPÉCIE: [ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) POLO ATIVO: Nome: SILVINHA MARCIA FERREIRA Endereço: RUA 

JOHN KENNEDY, 120, JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-620 POLO PASSIVO: Nome: Cuiaba Prefeitura Municipal Endereço: 

Praça Alencastro, 158, 158, PRAÇA ALENCASTRO 158, Centro Norte, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-906 Senhor(a): XXX A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

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. CUIABÁ, 2 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, (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: 1031296-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO (ADVOGADO(A))

BENILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

JEFFERSON ANDRE BRAGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1031296-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JEFFERSON ANDRE BRAGA, 

BENILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte 

autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (id. 

15445107). Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos 

a desistência da ação formulada pelo autor no id. 15445107, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

Custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado 

dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032453-95.2018.8.11.0041

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1032453-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DELWISON SEBASTIAO MAIA 

DA CRUZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (id. 15603783). Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela autor no id. 15603783, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais pelo desistente. 

Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032605-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 250 de 524



ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

GEANE CRISTINA DA SILVA SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão abaixo transcrita: "Vistos etc. Inicialmente, defiro os benefícios 

da AJG requerido na peça isagógica. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal consignado às advertências legais. Com 

a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 

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: 1031818-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO CAPISTRANO SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDETE DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA CIÊNCIA DA 

DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA: "Vistos etc. Considerando a aparente 

incompatibilidade entre os elementos da ação na forma apresentada na 

peça de ingresso, mormente o ato tido como ilegal, determino que a parte 

autora seja intimada para 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" 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027319-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MORAIS DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência 

da decisão abaixo transcrita: "Diante do exposto, DEFIRO a medida liminar, 

para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade da multa objeto 

Processo Administrativo nº 0413.010.311-2, até ulterior julgamento de 

mérito desta demanda. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a 

ação, no prazo legal consignado às advertências legais. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" 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: 1025520-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(IMPETRANTE)

FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. (IMPETRANTE)

VINICIUS LUNARDI NADER (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NEVES ROCHA (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS FRANZOI BASSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA CIÊNCIA de 

decisão exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite 

nesta vara especializada e para: RECOLHER a diligência relativa ao Centro 

Político e 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. 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: 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)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA 

DA DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA: "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 necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 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-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1014823-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. S. C. (ADVOGADO(A))

L. D. S. R. S. (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. E. D. T. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

a diligência relativa ao Centro Político e 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. 

DECISÃO: "Vistos etc. Considerando os fatos e fundamentos 

apresentados na inicial, e, demonstrado o legítimo interesses dos 

requerentes em cientificar o notificado para, assim, prevenir direitos, com 

base nos artigos 726 do Código de Processo Civil de, DEFIRO a notificação 

conforme solicitado. Expeça-se Mandado de Notificação. Efetivada a 

notificação, pagas as custas e, decorrido o prazo de 48 horas, na forma 

do artigo 729 do Código de Processo Civil, o que a serventia judicial 

certificará, entreguem-se os autos a requerente, observada as 

formalidades legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385732 Nr: 21604-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO TOLENTINO DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896/MT, LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460131 Nr: 29485-90.2010.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZIANE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OILSON AMORIM DOS REIS - 

OAB:7035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:12678-A

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823273 Nr: 29383-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOTILDES JOSÉ ROMÃO SILVA, JOÃO HENRIQUE DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856867 Nr: 59117-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN DO PRADO FLORENCIO, ALLEXANDER 

BARBOSA CAMARGO DOS SANTOS DE ANDRADE, ARLAN SOARES 

RONDON, BENEDITO JOSÉ DA CUNHA, JOSILDO RODRIGUES LEITE, 

MAURICIO RODRIGUES DIAS, REJANDER CARLOS SILVA BRITO, 

ROBERTO CARIELO TOMAZ, WANDERLEY GOMES EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885536 Nr: 20215-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA DA MATA, ANA MARIA MENDES 

POSSAMAI, ALMERINDA CUNHA ALMEIDA, ANTONIO CARLOS CAMARGO 

DA SILVA, ALBERTINO DE ALBUQUERQUE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923183 Nr: 45339-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN FRANCISCA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939353 Nr: 54280-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHURRASCARIA RIO GRANDENSE LTDA - EPP, LUIZ 

GUSTAVO MOCELIM MAFACIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DE CÁSSIA PROFETA 

DA CRUZ - OAB:17357/E, FERNANDA SILVA FERREIRA - 

OAB:19.770/MT, FRANCINI CORREA DA SILVA - OAB:15012/E, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA PROC DO ESTADO - OAB:7242

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020913 Nr: 32390-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CRISTINA SARAIVA BARRETO 

GRANJEIRO, ILZA MARIA TRABACHIN DE ALMEIDA FERRAZ, REGINALDO 

CAMPOS GRANJEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021580 Nr: 32712-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - 

OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022790 Nr: 33318-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO APARECIDO DA SILVA, EDIR RICARDO DE 

MEDEIROS, MARIA DAS DORES BRITO, RITA DE CASSIA DOS SANTOS 
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ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024930 Nr: 34275-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABILIO IRAJA CARNEIRO RIBAS, ADELMIRO BENTO 

MARTINS, ANA FADONI CARBONERA, ANTONIA LUCIA PEREIRA 

ZAPATEIRO, EDILZA GUIA E CRUZ, EDJARBAS JOSE GERALDO, EVANI 

POLETTO RIBAS, FATIMA APARECIDA BOCATO, IVANILDA BERNARDINO 

DA SILVA, IVONETE BERNARDINO BENTO, JOSE INACIO BEZERRA, 

JURANDINA BARBOSA, MARIA DAS GRAÇAS SANTOS, MARIA DE 

FATIMA DA SILVA, MARIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA, MARLENE 

BERNARDINO DA SILVA FREITAS, ROSANE TEREZINHA TURCHEN, RUI 

WAGNER MARQUES FREITAS, ZENILDA WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - 

OAB:14941/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:OAB/MT 

14.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA S. RAMOS 

MONTENEGRO - PROC. ESTADO - OAB:4263/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025195 Nr: 34398-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO BARROS DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036229 Nr: 39699-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE BORGES DE SOUZA, SANDER BARROS BERTE, 

VALDECIR BACANI, JOÃO BENEDITO DE OLIVEIRA, JESUINO MARQUES 

FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039995 Nr: 41623-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SANCHES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045657 Nr: 44214-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050673 Nr: 46755-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057746 Nr: 49902-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILDO MARCIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059677 Nr: 50896-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE MIRANDA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:PROC. EST. MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 
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requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064696 Nr: 53073-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ESCOBAR COIMBRA, RICARDO AUGUSTO DE 

OLIVEIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 

5.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1067388 Nr: 54245-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072770 Nr: 56529-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO BARROS DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:OAB MT 158, LUIZ PAULO REIS ARAUJO - OAB:16803/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALMIR MAZINI 

JUNIOR - OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, 

MARCIA NIEDERLE - OAB:10458

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 743163 Nr: 40115-74.2011.811.0041

 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: MAGNETI MARELLI COFAP AUTOPEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE BENTO MARTINS - 

OAB:116263/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, demonstrada a necessidade de dilação probatória que o 

caso requer, seja para realização de perícia, ou juntada de documentos de 

convicção pessoal do magistrado, o que vedado em sede mandamental, 

fica ressalvada a possibilidade do impetrante se valer das vias ordinárias 

para discutir a questão com afinco. Com essas considerações, DENEGO o 

mandado de segurança com fulcro no § 5º do artigo 6º da lei 12016/09, via 

de consequência extingo os autos sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, I e VI do Codex Adjetivo Civil. Encaminhe-se cópia desta 

sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da 

Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, 

pois incabíveis neste caso. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes.P.I.C.Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 893818 Nr: 25781-30.2014.811.0041

 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: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - AGENFA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Desse modo, demonstrada a necessidade de dilação probatória que o 

caso requer, seja para realização de perícia, ou juntada de documentos de 

convicção pessoal do magistrado, o que vedado em sede mandamental, 

fica ressalvada a possibilidade do impetrante se valer das vias ordinárias 

para discutir a questão com afinco. Com essas considerações, DENEGO o 

mandado de segurança com fulcro no § 5º do artigo 6º da lei 12016/09, via 

de consequência extingo os autos sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, I e VI do Codex Adjetivo Civil. Encaminhe-se cópia desta 

sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da 

Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, 

pois incabíveis neste caso. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes.P.I.C.Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 983439 Nr: 15583-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA, BRUNO ANTONIO 

GOMES BARBOSA, EDMIR HENRIQUE DE PAULA, CLODOALDO 

RODRIGUES SANTANA, DEIVID OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DEJAIR 

SILVESTRE DOS SANTOS, ELTON SOUZA, KASSIA KISS DA CRUZ, 

ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO, JEFFERSON LUIZ ANTONELLO, 

JAIR RAMOS E SILVA, KAROLAINE CAPELARI DOS SANTOS, LUCIANO 

GOMES DE OLIVEIRA, NILZANIL MARIA JOSE SOARES PINHEIRO, PAULO 

HENRIQUE ALVES GONÇALVES, THASSIO MATHEUS FERNANDES 

ALVES, TIAGO COSTA GOMES, WESLEY MANASSES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 Autos n.º 983439 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Compulsando atentamente aos autos observo que sentença prolatada na 

espécie (fls. 311/314v), determinou que o montante devido aos autores 

seja apurado em liquidação de sentença, ratificada neste ponto em 

Superior Instância (fls. 426/434).

Assim, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres 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.
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 311970 Nr: 18397-60.2007.811.0041

 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: EMÍLIA PEREIRA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, HOSPITAL SANTA 

HELENA LTDA, MUNIL DA SILVA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Autos n.º 311970 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pelo litisdenunciado (fls. 124/176), no prazo 

legal, bem como, especifique as provas que pretende produzir na 

contenda, justificando-as.

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.: 988447 Nr: 17850-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:7242

 Autos n.º 988447 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso 

Extraordinário n. 628.075/RS, determinou a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito, 

determino o sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria 

posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do referido 

julgamento.

 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.: 1037177 Nr: 40158-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES PINA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Fachin - OAB:

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 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.: 872611 Nr: 11501-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNS ANDERSON DE MORAES, KATIUSCIA DA SILVA 

DAGUANO, SIMONE APARECIDA METELLO TAQUES DE SOUSA, LETICIA 

DA SILVA DAGUANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 872611 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando o transcurso do prazo postulado à fl., 124, intimem-se os 

autores para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem interesse no 

prosseguimento do feito, devendo requerer o que entenderem 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.: 398360 Nr: 32414-33.2009.811.0041

 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: DONATO DE SOUZA LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CONDOMINIAL AUTÔNOMA 

LTDA COAUT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - OAB:12928

 Autos n.º 398360 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

As preliminares arguidas pelas requeridas confundem-se com o mérito da 

demanda, razão pela qual devem ser conjuntamente analisados.

Destarte, tendo em vista que partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, dou o feito por saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização da prova oral postulada pelas partes e, para tanto 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22/11/2018, às 

15:00 horas.

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

Consigno que 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, nos moldes do art. 455 

do CPC.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 878638 Nr: 15873-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BRASILINA SOUZA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1052899 Nr: 47807-85.2015.811.0041

 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: FELIX MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, AYR 

GUIMARÃES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX MARQUES - OAB:713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo para o autor impugnar à contestação. 

Razão pela qual impulsiono os autos para intimar as partes, para, caso 

queira, trazer aos autos as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375726 Nr: 11891-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUZA BATISTA DE FIGUEIREDO, MARIZETH 

TEIXEIRA PEZZIN, MARLENE DIVINA DA SILVA, MARIZETI PRADO 

CATHARINO, MARLENE GARCIA DORILEO, MARLENE MORAES DE 

ALMEIDA, MARLENE RIBEIRO MARQUES, MARY PINTO DA SILVA, 

MARLENE VEIGA ULBERG DANTAS, MARLEI DE CARVALHO RODRIGUES, 

MARLY ALVES LEITE, MARY BENEDITA DE ARRUDA, MATHILDE GOMES 

LEAL DA SILVA, MAURINA SANT'ANA CORREA GODOY, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-MT, 

MERCEDES FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST.

 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.: 430106 Nr: 11026-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - 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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 708725 Nr: 1801-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL QUEIROZ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - OAB:14.271, 

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, KELLY CRISTINA DA SILVA - 

OAB:8156/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva. 

Que impulsiono esses autos para intimar a parte exequente para, 

querendo, apresentar manifestação, bem como requerer o que entender 

de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006473-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE SELLA SIMOES (ADVOGADO(A))

BMM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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. Considerando a deliberação contida nos 

Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS 

(2009/0205525-4), bem como a decisão no Expediente n. 

0154436-41.2017.8.11.0000 proferida pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, determino a suspensão da presente ação até 

ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. 

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: 1007552-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

AGNALDO FERREIRA DOS SANTOS (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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029852-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

ROGERIO DA SILVA SOUZA (IMPETRANTE)

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 proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Pelo exposto, determino a redistribuição do feito, por 

dependência ao processo de n. 1029345-58.2018.8.11.0041, em trâmite 

perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1030951-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (IMPETRANTE)

ARLINDO SARI JACON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Com 

esses fundamentos, CONCEDO A LIMINAR para o fim de determinar a 

imediata liberação das mercadorias da Impetrante, constantes no TAD n. 

TAD n. 1136105-5. Expeça-se mandado, que deverá ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031406-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI (ADVOGADO(A))

TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral (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: 15637025 destes autos do Mandado de Segurança que TRANSMINO 

TRANSPORTES LTDA. impetrou contra ato do PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. Por consequência, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC. Sem 

custas e honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas. P.I.C. Obs.: O 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: 1021206-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ANDRE BRAGA (AUTOR(A))

BENILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

AMIZAEL JOSE CANDIDO (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 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 Requerente 

em id. 15237298 destes autos de Ação de Reconhecimento de Ato 

Administrativo com pedido de Tutela de Urgência, que JEFERSON ANDRE 

BRAGA ajuizou em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Por 

consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento 

no artigo 485, VIII do NCPC. Sem custas e honorários. Transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C. Obs.: O 

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: 1014807-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

BRUNO NADAF GUSMAO (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 de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, deixando para examinar a 

necessidade de nomeação de perícia após análise dos documentos. 

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. Intimem-se 

Cumpra-se. Obs.: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1015736-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEIRA RIO HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME (REQUERENTE)

JANE STELLE BECA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1023195-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FIGUEIREDO DE MATTOS (EXEQUENTE)

MARCIA MARIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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: 1008189-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS (ADVOGADO(A))

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (IMPETRANTE)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

João Henrique de Paula Alves Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sr. GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS - 

GFPF (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031455-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

WALDOMIRO CLARO DA SILVA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões 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: 1031861-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (ADVOGADO(A))

RONALDO LUIZ COSTA (ADVOGADO(A))

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (IMPETRANTE)

THABATTA CATIUCH DE MORAES BASTOS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO OAB - 771.685.001-63 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Presidente do Conselho de Contribuinte Pleno (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, 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: Pelo exposto, consoante a fundamentação supra, 

INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014544-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA DE ANDRADE (AUTOR(A))

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando 

liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) Processo não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455573 Nr: 26699-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA HIDROELÉTRICA FIGUEROPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, HENRIQUE GAEDE - OAB:16036/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460064 Nr: 29436-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA HIDROELÉTRICA FIGUEROPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, HENRIQUE GAEDE - OAB:16036/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790963 Nr: 45031-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DIVINO XAVIER DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802267 Nr: 8729-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIVINO XAVIER DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4652

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853590 Nr: 56256-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA ALVES DOS SANTOS, MARCIA MODESTO DOS 

REIS, RENATA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE DE LAET E SOARES - 

OAB:6.119 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 860804 Nr: 2355-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA FERREIRA MESQUITA AIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879224 Nr: 16334-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO MARTINS CARVALHO, ADENOR COELHO 

BORGES, ARNILDO CAMPONOGARA, CARLA LUISA GIRARDI, DIVINO 

PEREIRA DE SOUSA, EDMAR GUIMARÃES ALVES, CLEIDE GOMES 

GRANJA, JOÃO DOS SANTOS MEDRADO, JOAQUIM NETO BORGES DE 

LIMA, JOSÉ RENATO DA FONSECA, MELCHIADES NEGRO JUNIOR, 

ANTONIO JOELCIO FERNANDES BARBOSA, LUIS CARLOS FERREIRA DE 

RESENDE, EMERSON LUIS FORTES BARRETO, ELMO PIMENTEL, JOÃO 

ROBERTO VENTURINI, KLEBER NOVAES SANTA ROSA, LENI PERIN, 

MATILDE SOUZA DOS SANTOS, MARIA SUELI DA SILVA TRABA RÉ, 

PEDRO IRINEU GIEHL, ROSMAR KAROLHUS DE CASTRO, JAIME 

RODRIGUES NETO, MARIA VALDETE DE SOUZA COSTA, MARIA LUIZA 

PEREIRA MENDONÇA, VALQUIRIA APARECIDA PONTES, MARIA ESTER 

DA PAZ SILVA, MARCOS EUGENIO CECCONELLO, GISELA LUISA 

PIETZSCH GRUDZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880297 Nr: 16951-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6.119 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057910 Nr: 49991-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOPES DE MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1100797 Nr: 10892-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA LEMOS, ANTONIO 

THEODORO DE OLIVEIRA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 910199 Nr: 36968-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISKAVEL DISTRIBUIDORA KAIABIS DE VEICULOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JONY GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:21361/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, etc.

Em atenção à decisão proferida pela Central de Precatórios constante às 

fls. 440/441, passo ao esclarecimento das dúvidas nela elencadas e quais 

providências serão tomadas.

Primordialmente, cumpre esclarecer quanto ao valor que deverá ser 

considerado para a expedição dos precatórios.

Não obstante a indicação de que à Contadoria Judicial estaria 

descumprindo a decisão de fl. 382, ao apresentar planilha de cálculos de 

fl. 383 em dissonância com a data de atualização, a Parte Exequente 

concordou (fls. 385/386) com o valor apresentado e por tal razão, não 

houve motivos para retificação de tais cálculos, acolhendo-os como 

corretos para a expedição dos precatórios.

No que se refere ao PR nº 00000283/2018 (fl. 427), constato que há 

equívoco em sua expedição, uma vez que foi considerada a importância 

de R$ 13.369.784,15 (treze milhões trezentos e sessenta e nove mil 

setecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) para sua 

confecção em favor de Diskavel Dist. Kaiabis de Veículos LTDA – 

cessionário Ricardo Santos Bignelli-ME, todavia, consoante a homologação 

do acordo firmado às fls. 338/343, este valor deveria ter sido 

individualizado, seguindo os termos do acordo.

Desta maneira, frente ao erro material constatado, o PR nº 00000283/2018 

deverá ser cancelado.

A expedição dos precatórios deverá ser feita individualizada e da seguinte 

forma:

1. R$ 1.400,000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) ao advogado 

AGENOR JÁCOMO CLIVATI;

2. R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) nominal à DÉBORA 

ADRIANA ALVES VIRGOLINO;

3. R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) ao advogado AVELINO 

TAVARES JUNIOR;

4. R$ 4.114.252,26 (quatro milhões cento e quatorze mil duzentos e 

cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos) ao cessionário RICARDO 

SANTOS BIGNELLI – ME;

5. R$ 4.010.935,24 (quatro milhões dez mil novecentos e trinta e cinco 

reais e vinte e quatro centavos) à CAVALLARI E REZENDE ADVOGADOS 

referente ao contrato de honorários ratificado pelo acordo.

6. R$ 1.344.596,65 (um milhão trezentos e quarenta e quatro mil 

quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos) à 

cessionária CAVALLARI E REZENDE ADVOGADOS referente ao valor 
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residual, após deduções descritas acima, conforme estipulado no acordo.

Ressalto que deverão ser indicados como “alimentar” apenas os créditos 

que se enquadrarem no rol de natureza alimentar previstos no art. 100, 

§2° da CF.

Comunique-se a Central de Precatórios desta decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371655 Nr: 8239-72.2009.811.0041

 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: DEJA DE FIGUEIREDO LOPES, BERNADETH LUIZA DA 

SILVA E LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKLINE M. M. PACHECO - 

OAB:10402 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:11.981 - B

 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.: 379135 Nr: 14892-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA DA SILVA - 

OAB:12643-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - 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):

 Cod. Proc.: 824402 Nr: 30463-62.2013.811.0041

 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: CIRILO NOGUEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 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.: 948976 Nr: 59637-82.2014.811.0041

 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: SIMONIA APARECIDA RIBEIRO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 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): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 841261 Nr: 45532-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FIEMT - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DE 

DESENVOLVIMENTO DA SEC. DE IND.,COM.,MINAS E ENERGIA MT, 

GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SUPERINT. DE ANÁLISE 

RECEITA PUBL. SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:, NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2507/MT

 EX EXPOSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA para determinar aos Impetrados que se abstenham de exigir 

o adicional incidente sobre a contribuição do FUNDEIC, bem como o 

adicional sobre as taxas exigidas por força da Lei n. 9.916/13 e 

regulamentadas pelo Decreto n. 1.831/13, para as indústrias sediadas no 

Estado de Mato Grosso. 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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022820-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

JEANNY DE ALMEIDA ALENCAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (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: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA 

MORENO JUNIOR PROCESSO n. 1022820-94.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: $57,564.00 ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86), INCAPACIDADE LABORATIVA 

PARCIAL, INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE, RENDA MENSAL 

VITALÍCIA]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

JEANNY DE ALMEIDA ALENCAR Endereço: RUA MANOEL FERREIRA DE 

MENDONÇA, 246, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-050 POLO 

PASSIVO: Nome: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Endereço: RUA 

BATISTA DAS NEVES, 553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-190 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para manifestar acerca do ID nº 15655528, no prazo de 05 (cinco) dias. 

CUIABÁ, 2 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 
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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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030752-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SIRTOL PARREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO FELIPE VENTURINO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da Unidade Fazendária UOF do Posto Fiscal FLÁVIO GOMES - 

Cuiabá - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

PROCEDER E EMISSÃO DA GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: De todo o 

exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida pelo impetrante. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

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: 1022144-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

MARCOS VINICIUS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos em epígrafe, abaixo transcrita: DECISÃO: 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de 

evidência, ante a ausência de seus pressupostos legais. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, deixo de designar audiência de conciliação. (CPC, art. 139, 

VI e enunciado nº 35da ENFAM) Cite-se o requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal. Expeça-se o necessário. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026543-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER (ADVOGADO(A))

MASSIGNANI & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe: "Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência do mandamus, 

formulada pela Parte Autora ao ID. 15507509 destes autos de MANDADO 

DE SEGURANÇA, impetrado MASSAGNANI E CIA LTDA contrato dito 

coator praticado pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT. 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: 1000950-79.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO (ADVOGADO(A))

TIAGO PEREIRA GONCALVES (AUTOR(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: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA 

MORENO JUNIOR PROCESSO n. 1000950-79.2018.8.11.0001 Valor da 

causa: $34,293.64 ESPÉCIE: [LIMINAR]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: TIAGO PEREIRA GONCALVES Endereço: Avenida 

Pedro Ludovico, 2190, Setor Aeroporto, ARAGARÇAS - GO - CEP: 

76240-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, querendo, apresentar impugnação à contestação, no 

prazo legal. CUIABÁ, 2 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: 1026005-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIDAL DA FONSECA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE LIMA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 
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DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA 

MORENO JUNIOR PROCESSO n. 1026005-09.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $8,060.80 ESPÉCIE: [PENSÃO POR MORTE (ART. 74/9), 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DE LIMA COSTA 

Endereço: RUA PIAUÍ, 12, QUADRA 78, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-458 POLO PASSIVO: Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES A ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM 

PRODUZIR, NO PRAZO LEGAL, JUSTIFICANDO A SUA NECESSIDADE. 

CUIABÁ, 2 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: 1015524-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA CUNHA (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA 

MORENO JUNIOR PROCESSO n. 1015524-55.2016.8.11.0041 Valor da 

causa: $6,408.03 ESPÉCIE: [ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994, 

IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: WAGNER DA SILVA CUNHA Endereço: R SETENTA E 

SETE, 01, Rua D, n. 01, bairro 1 de Março, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-510 POLO PASSIVO: Nome: Cuiaba Prefeitura Municipal Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para manifestar acerca do ID 15669853, no prazo de 10 dias. DECISÃO: 

"Vistos, etc. Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por 

WAGNER DA SILVA CUNHA contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A sentença 

condenatória foi proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo 

o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pelos Requerentes, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a 

incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para 

condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.” (sublinhei) 

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC. Dessa forma, intime-se o executado Município 

de Cuiabá para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos 

pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os 

documentos nos autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 

(dez) dias. Cumpra-se." CUIABÁ, 2 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.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032917-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (ADVOGADO(A))

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. A impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo 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 o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027500-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

ANDERSON ALVES LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEUZA ALVES DE MATOS LARA OAB - 284.335.051-49 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Verifico que não foram juntados aos autos os comprovantes 
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de recolhimento das custas do processo. Diante disso, o autor deverá 

fazê-lo no prazo de 15 dias, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002595-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO DE DEUS SCOFONI FALEIROS (IMPETRANTE)

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ronaldo Taveira (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002595-53.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: JOAO DE DEUS SCOFONI 

FALEIROS IMPETRADO: RONALDO TAVEIRA Vistos, etc. Tendo em vista a 

manifestação do Estado de Mato Grosso ao ID 6856490 e 6856398, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

informações acerca do cumprimento da liminar concedida ao ID 5049707. 

Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002572-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Digibras Indústria do Brasil SA. (AUTOR(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: 

1002572-10.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL 

SA. RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. 15458335, declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. 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 Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021089-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)

SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1021089-63.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT Vistos, etc. Intime-se o 

embargado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre os 

Embargos de Declaração opostos ao ID 9166578, nos termos do art. 1023, 

§ 2º c/c art. 183 do CPC. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Agamenon 

Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021552-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO (ADVOGADO(A))

CRISTIANO NOGUEIRA PERES PREZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão Eleitoral para escolha do Ouvidor Geral da 

Defensoria Pública do Estado de Ma (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1021552-39.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: CRISTIANO NOGUEIRA PERES 

PREZA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL PARA 

ESCOLHA DO OUVIDOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MA Vistos, etc. Tendo em vista a Certidão ao ID 4565890, intime-se a 

parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, mediante comprovante de depósito do valor 

correspondente à diligência, sob pena de extinção. Cumpra-se. Agamenon 

Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026265-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO YOSHIEI KANASHIRO (REQUERENTE)

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada, o 

Requerente juntou o comprovante de pagamento das custas iniciais, 

porém ausente a guia de recolhimento correspondente. Dessa forma, 

intime-se o Requerente para que junte aos autos o documento solicitado 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para a apreciação da 

antecipação de tutela pretendida. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026770-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CÂNDIDO DOS SANTOS ROSA JUNIOR (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 POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AGAMENON ALCANTARA 

MORENO JUNIOR PROCESSO n. 1026770-77.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [RESCISÃO, TERMO ADITIVO]->MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) POLO ATIVO: Nome: FASSIL ASSESSORIA E 

CONSULTORIA LTDA - ME Endereço: RUA NITERÓI, 734, SALA 03, 

CENTRO, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CÂNDIDO DOS SANTOS ROSA JUNIOR Endereço: RUA CINQÜENTA 

E CINCO, 454, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-720 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro Boa 

Esperança, 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. DECISÃO: "Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., 

contra ato indigitado coator perpetrado pelo PRESIDENTE DA EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE EPSQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL 

(EMPAER), objetivando em sede liminar que seja determinada a suspensão 

ou nulidade do processo de contratação direta nº 247255/2018, que deu 

origem ao contrato administrativo nº 003/2018, firmado com a empresa 
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Comercial Intelecto, declarando a suspensão ou nulidade dos efeitos de 

todos os atos praticados a partir da referida contratação, bem como a 

suspensão do ato administrativo que rescindiu o contrato nº 032/2017, 

garantindo o devido processo legal e assegurando o contraditório e a 

ampla defesa. Intimada para trazer aos autos o processo administrativo 

que culminou com a decisão que rescindiu o contrato mantido, a impetrante 

informa que, apesar de solicitado formalmente, não houve a apresentação. 

Pois bem, no caso concreto, entendo pertinente que a apreciação da 

liminar ocorra após a manifestação da autoridade coatora, pois 

insuficiente os documentos trazidos, bem como pelo fato de que é a 

administração que, em tese, os detém. Notifique-se a autoridade Impetrada 

para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifestar-se acerca do 

teor do pedido liminar. Vindo a manifestação, junte-se e venham-me os 

autos conclusos para que, urgentemente, aprecie-se o pedido de liminar. 

Expeça-se o mandado que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça 

Plantonista, se necessário. Intimem-se. Cumpra-se." CUIABÁ, 2 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390501 Nr: 26106-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843397 Nr: 47319-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA DE OLIVEIRA LOPES, ISABEL RODRIGUES DE 

AMORIM, LENIRA CORREA FERNANDES, MARIA DOMINGAS GONÇALVES 

BARBOSA, MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, LINA DE ALMEIDA 

TEIXEIRA, NOÊMIA BRITO DE ALMEIDA, MARIA JOSÉ DA SILVA, MARIA 

JOSÉ DA SILVA, ONDINA AMARO GUIMARÃES, MARIA ENILDA DA 

SILVA, MARIA FRANCISCA FERREIRA, MARIA SOARES DE OLIVEIRA 

CAMPOS, MARIZA FIGUEIREDO ROCHA, SAMUEL BENEDITO DA SILVA, 

OTANIZIO NATIVIDADE PEREIRA, SALVADOR JOSÉ DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845444 Nr: 49150-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI MONICA PRATES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849003 Nr: 52264-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO COSTA RIBEIRO 

FILHO-Proc. do Estado - OAB:PROC. EST.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 852162 Nr: 55018-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIZIA PARMA DALSICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868197 Nr: 8101-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWIGES DA COSTA E SILVA, EDNA DIAS DE 

MORAES, MARIA DE FATIMA E SILVA, LUZEA BENEDITA DE JESUS 

SILVA, MARCIA MARIA DE ALMEIDA, LUANA MARA SARETTO, MARTA 

LUIZA ROCKENBACH, LUIZ BATISTA DE FIGUEIREDO, MARIA DE FATIMA 

VASTAY GARBIN, ELIANE REGINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 264 de 524



162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949699 Nr: 60156-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANI GONDIM DE ALENCAR PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:OAB-MT 18.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006380 Nr: 26066-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO RODOLFO RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026646 Nr: 35130-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039490 Nr: 41404-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050299 Nr: 46575-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDY MACEDO GOMES, ABELARDO PINTO TELES 

FILHO, CRISTINA DEZIDERIA PASSOS, ALICE DE OLIVEIRA MOREIRA, 

CLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, DAYANNE NOGUEIRA CAJANGO, 

JAKELINE OLIVEIRA TELES CARBONATO, EDIPO MACEDO SILVA, 

ELISÂNGELA SOUSA ROCHA, GLORIA CARLOS CAMPOS, LAUDICEIA 

COSTA SILVEIRA PIACENTINI, NAYARA BIANCA DA SILVA, ODAIR JOSE 

PEREIRA BARBOSA, ROSÂNGELA FERREIRA SANTIAGO SILVA, 

SILMARIA OLIVEIRA PEREIRA, SIZENANDO SANTANA FILHO, TAIRONE 

OLIVEIRA CAMPOS, WILLIAN CAMPOS PEREIRA, ZACARIAS MACHADO 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053589 Nr: 48193-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE DE 

NORMAS DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÔNIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19.801/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057708 Nr: 49866-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE AUGUSTA LEITE

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1016360 Nr: 30273-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUANN PAULO QUEIROZ DE MELO, JULYANA BISSE 

CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MTA 4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLINO 

CALLEJAS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos,

Defiro o petitório à fl. 147.

Sendo assim, intime-se o Requerido para, no prazo de 10(dez) dias, trazer 

aos autos as fichas funcionais do Autor, bem como, controle de jornadas, 

escalas de plantões e de sobreaviso dos 5 anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 265 de 524



 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 881515 Nr: 17712-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR XAVIER DIAS, EVANDRO ALVES RIBEIRO, 

PAULO DE OLIVEIRA LEME, ARTHUR LUIS PORFÍRIO DA SILVA, DJALMA 

APARECIDO DA SILVA, VALSONHO BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos,

Tendo em vista a inercia das partes quanto a volta dos autos da 2ª 

instancia, certifiquem-se quanto trânsito em julgado, após, remetam-se os 

mesmos ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 840357 Nr: 44759-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO MOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MAURO 

ANTONIO MOI contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1062029 Nr: 51877-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRZA DE JESUS ELEUTERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MAIRZA DE 

JESUS ELEUTERIO contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estdo 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 217186 Nr: 25934-78.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA EMPRESA LAVROFÉRTIL 

PRODUTOS DA LAVOURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO SILVEIRA - OAB:5334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:, ROGÉRIO LUIZ GALLO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:6.677/MT

 Vistos,

Certifique-se Sra. Gestora se houve a devida intimação das partes, sobre 

o retorno dos autos da 2ª instância.

Em caso positivo, não havendo manifestações, encaminhem-se os autos 

ao arquivo, com as devidas baixas no sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 980902 Nr: 14532-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SALOMÃO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MARCIA 

MARIA SALOMÃO DANTAS contra o MUNICIPIO DE CUIABA.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICIPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1047385 Nr: 45095-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARTINS RIBEIRO, ROSANGELA ALVES DE 

ALMEIDA, VALDECI BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, ELIZABETH 

PEREIRA RIBEIRO, HELENA IURUPE RODRIGUES, MARCIA AMORIM DA 

SILVA, MARIA JOSÉ DE PAULA, ANTONIA SANTOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por CÉLIA 

MARTINS RIBEIRO E OUTROS contra o MUNICIPIO DE CUIABA.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICIPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 948859 Nr: 59559-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO PEREIRA DANTAS, JUSARA DE MOURA, DANILO 

DOMINGOS XAVIER, LUZIRENE PEREIRA MACEDO OLIVEIRA, JOÃO 

CLEITO OLIVEIRA SOUZA, JOSÉ DE SOUZA NETO, ADALGISA MARQUES 

AMORIN SILVA, RENATO DAVI MORAES, CORACI ALVES RIBEIRO, 

REGINALDO LOPES ALENCAR, ALEXANDRE PEREIRA DO AMARAL, 

SEILMA RIBEIRO DE MATOS, DARLAN GUIMARAES RIBEIRO, NATALICIO 

PEREIRA LACERDA, RICARDO WILLIAM DA ROCHA, ALECSANDRA 

HOFFMANN, MIGUEL RODRIGUES NETO, ANA APARECIDA MORAES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9.769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos,

Certifique-se Sra. Gestora se houve a devida intimação das partes, sobre 

o retorno dos autos da 2ª instância.

Em caso positivo, não havendo manifestações, encaminhem-se os autos 

ao arquivo, com as devidas baixas no sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 350500 Nr: 21357-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDSON FONTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - FUND.DE SAÚDE 

DE CUIABÁ- GESTAO PLENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC, GLAUCIA ANNE KELLY 

RODRIGUES DO AMARAL - OAB:5369-A/MT PROC.

 Vistos,

Tendo em vista a manifestação de fls. 172, encaminhem os autos ao 

arquivo, com as devidas baixas no sistema.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 857797 Nr: 60026-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINE DA SILVA MATOS, SIDNEI JASSEK 

AMARO, VANDERLEI ANTONIO DE MAGALHÃES, EDNA DE OLIVEIRA 

RIBEIRO, LEIZE SIMONE DE ARRUDA, BENDITO BONDESPACHO DE 

ARRUDA, MARLY DE PINHO, SHIRLEI LAURETT BUENO LIMA, JONEIDE 

MARIA DE SOUZA, CLARICE BENTO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por KELLY 

CRISTINE DA SILVA MATOS E OUTROS contra o MUNICIPIO DE CUIABA.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICIPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 749886 Nr: 1562-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANECI RIBEIRO DE PROENÇA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosilayne Figueiredo Campos - 

OAB:6540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 Vistos,

Tendo em vista a inercia das partes quanto a volta dos autos da 2ª 

instancia, remetam-se os mesmos ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 913991 Nr: 39494-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE PATRICIA PURIFICAÇÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos, etc.

 Apresentada as contrarrazões, certifique-se quanto a tempestividade das 

mesmas.

 Nada havendo a 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1013627 Nr: 29118-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELICE MARI SANTOS DE CASTRO, CACIANA 

GASPARETTO, AMARILDO HATORI, CELIA REGINA DA SILVA 

CARBONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos,

Certifique-se Sra. Gestora se houve a devida intimação das partes, sobre 

o retorno dos autos da 2ª instância.

Em caso positivo, não havendo manifestações, encaminhem-se os autos 

ao arquivo, com as devidas baixas no sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 911738 Nr: 37992-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARCIANO MACIEL, BENEDITA DIAS 

EVANGELISTA, JERONIMO RAMOS, VILSON COSTA SOBRINHO, 

ROSALINA GOMES DA SILVA NOGUEIRA, MARIA ELENA DE MIRANDA 

CAMPOS, MARIA ARLETE DA SILVA, ELCIO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por CARLOS 

MARCIANO MACIEL e outros contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 242718 Nr: 11238-03.2006.811.0041

 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: MARIA JOAQUINA DA SILVA, CICILIA GONÇALVES DE 

ABREU ALMEIDA, EDENISE FERREIRA MENDES, ANA MARIA REGO DA 

SILVA, LAURA CRISTINA DOS SANTOS SILVA, FRANCISMARY DE 

AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JANE MARIA 

NOBREGA MEDEIROS, ELIETE DE ARRUDA VASCONCELOS, HELOISA 

HELENA G. DA SILVA, ANA CAROLINA PEREIRA LUIZ, TEREZINHA JOSE 

DA SILVA, FLAVIA ALVES AMORIM BEZERRA, MARIA DAS G. CAMPOS 

FONTOURA, LIGIA DANIELA OTT DE SENA, JANDIRA LUZIA TEIXEIRA DA 

COSTA OLIVEIRA, WESLAINE VILELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, DANIEL ZAVAREZE - OAB:10149/MT, 

JOSÉ ROBERTO HERMANN RAMOS - OAB:8.855/MT, JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 Vistos, etc.

Assinalo que a citação por edital, concernente ao despacho à fl. 494, 

deverá ser de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se com urgência visto o lapso temporal desde o aludido 

despacho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 268508 Nr: 1453-80.2007.811.0041

 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: NATAN VARGAS DE ALENCAR, MARIA SUENI DE 

OLIVBEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA - PALÁCIO FILINTO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, ANDERSON 

FLAVIO DE GODOI (PROCURADOR GERAL DA AL/MT) - OAB:P. GERAL 

AL/MT, JOSÉ VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR 

DO E, LUIZ VIDAL DA FONSECA JUNIOR - OAB:3567-B/MT

 Vistos, etc.

Acerca da impugnação à execução, apresentada pelo Estado de Mato 

Grosso às fls. 261/266, intime-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 434561 Nr: 13572-68.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDES ROSA DE SOUZA DA SILVA, MARLENE 

PEREIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Vistos, etc.

 Em consonância à decisão do E. Tribunal de Justiça à fl. 421, intime-se o 

embargado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre os 

Embargos de Declaração opostos às fls. 373/376, nos termos do art. 

1023, § 2º c/c art. 183 do CPC.
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Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1013636 Nr: 29127-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL POHL MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE XAVIER RIBEIRO - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:OAB/MT 12465-B

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MICHEL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO contra o MUNICIPIO DE CUIABA.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICIPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1037171 Nr: 40153-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA GOMES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MARTA 

GOMES MOTA contra o MUNICIPIO DE CUIABA.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido MUNICIPIO DE CUIABÁ, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Município de Cuiabá para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 771608 Nr: 24687-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDE MARIA GIL BRAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Vistos, etc.

Acerca da manifestação e cálculos apresentados pelo Estado de Mato 

Grosso às fls. 64/67, intime-se o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 442987 Nr: 18808-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO PISTORIO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARY DE HOLANDA 

PORTELA - OAB:10.158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA MODESTO DA 

COSTA - OAB:10730, PATRÍCIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE 

(PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos constantes às fls. 198/198-v, para 

que opere seus jurídicos e legais efeitos.

Proceda-se ao fracionamento do valor homologado, constando o valor de 

R$ 62.180,60 (sessenta e dois mil e cento e oitenta reais e sessenta 

centavos) para fins de expedição de precatório; e o valor de R$ 673,65 

(seiscentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos) como 

sendo RPV referente à verba honorária de sucumbência de natureza 

alimentar. Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho 

Nacional de Justiça, intimando-se o Município de Cuiabá, para que informe, 

em 30 dias, a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o Ofício 

Requisitório (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, bem como Requisição de Pequeno Valor ao ente municipal 

conforme o valor correspondente.

Cumpra-se INCONTINENTI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 897020 Nr: 27585-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALZIRA LOPES DA SILVA, BERNADETE FATIMA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Intime-se o Estado de Mato Grosso, nos termos do § 1º do art. 183 do 

CPC, para que cumpra, no prazo de 15 (quinze) dias, o último parágrafo da 

sua manifestação à fl. 306/306-v.

Além disso, que anexe aos autos, se assim entender pertinente, demais 

documentos relacionados a esta fase de liquidação de sentença.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o requerente para 

manifestar-se sobre o feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1044243 Nr: 43564-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA FERREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PULCHERIO MOURA 

- OAB:13144, TÂMARA LUCIANE GOMES - OAB:14.671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

 Em que pese o fato da manifestação do autor às fls. 218/219, o advogado 

deve-se atentar para o disposto na sentença deste juízo, bem como na 

análise dos autos pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de 

apelação/reexame necessário.

Na ocasião da sentença, tem-se que:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por 

arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período.” (sublinhei)

Já o TJMT, decidiu que:

“Isto, posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO para determinar que eventual percentual 

devido, resultante da conversão do cruzeiro real para URV, seja apurado 

em fase de liquidação por arbitramento...”

 Portanto, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Dessa forma, intime-se 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 985379 Nr: 16477-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO JOSÉ 

HUGUENEY IRIGARAY (PROC. ESTADO) - OAB:2569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VIEIRA JUNIOR - 

OAB:3696, WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - OAB:15.880/MT

 Vistos, etc.

Em análise dos autos verifico a decisão (fls. 28/29) que acolheu os 

embargos à execução que o ESTADO DE MATO GROSSO moveu em 

desfavor de JOSEFA DOS SANTOS OLIVEIRA.

As partes foram devidamente intimadas acerca da referida decisão, 

havendo somente manifestação da exequente, na qual pleiteia a 

formalização de precatório (fls. 32/34).

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização dos 

valores nos termos da decisão dos embargos à execução.

Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos constantes às fls. 37/40, para que 

opere seus jurídicos e legais efeitos.

Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, intimando-se o Estado de Mato Grosso, para que informe, em 30 

dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas 

no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o Ofício 

Requisitório (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Cumpra-se INCONTINENTI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 841050 Nr: 45366-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para se manifestar acerca da petição de fls.131/182.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 828303 Nr: 34157-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:

 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): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 842906 Nr: 46851-40.2013.811.0041

 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: ANA CONCEIÇÃO PINTO ALMEIDA, ESTER DE OLIVEIRA 

FERRER, LUCIMAR ARRUDA RONDON, ELIZABETH CORREA CARVALHO 

DA SILVA, FLÁVIO DE SOUZA NEVES, JACY DE FRANÇA GUIMARÃES, 

MARA DE FREITAS PEDROSO, NELY MESSIAS DOS REIS, SERILO 

RONDON DE FIGUEIREDO, MARCUS VINÍCIUS DE SIQUEIRA, ROSINEI 

BOMDESPANHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892

 Vistos,

Analisando os autos verifico que à fl. 312 a parte autora pede a 

suspensão do processo pelo prazo de 90 dias para finalizar laudo pericial, 

todavia, tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde o requerido, 

intime-se novamente a mesma para que manifeste-se quanto ao laudo 

pericial, bem como, o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 906290 Nr: 34456-79.2014.811.0041

 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: ALESSANDRA FERRARI XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO BASILIO DE SOUSA 

LIMA - OAB:10183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista o petitório de fls. 155/156 por parte da LACIC – Laboratório 

de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda, 

intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) 
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dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1036838 Nr: 39980-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI CLEUZA COSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por SIRLEI 

CLEUZA COSTIN contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 972754 Nr: 10599-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAUBA REGINA GUIMARÃES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Vistos,

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por MAUBA 

REGINA GUIMARÃES ARAUJO contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 

presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato Grosso, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 845590 Nr: 49263-41.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA OGEDA ATAIDE, ARIVALDO ROSA LIMA, 

DUPLANIL OLIVEIRA DA SILVA, JOSE APARECIDO TEIXEIRA, MARIA 

APARECIDA DE SOUSA TAVEIRA, MARIA AUXILIADORA ATAIDE OGEDA, 

MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA, RITA FERRONATO DE LIRA, 

MILTINHO BIHAIN, MARIA DA GLORIA BARBOSA, MARILZA HELENA 

VALEIRO, NELIA MARIA FERRONATO PEDRO, QUITERIA DE GODOI 

BUENO, SALETE DALLA NORA FACCO, SALETE HOENNICKE, TEREZINHA 

FORNAZIER, VERA LUCIA DOURADO VALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos,

Defiro o pedido contido no petitório de fls. 302/308-v.

Assim, determino que, no prazo de 10(dez) dias, o Requerido junte as 

fichas financeiras do período de 1993/1994.

Após, intimem-se a parte Autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 238837 Nr: 7834-41.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARIM NICOLA SADDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CARIN NICOLLA 

SADDI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, impugnar o presente Cumprimento 

de Sentença no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 535 do Código 

de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1008019 Nr: 26804-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA BISPO DE FREITAS, CLEZIA DE ARAUJO 

TEIXEIRA MORAIS, LIV DE OLIVEIRA SILVA, MARIA MADALENA PEREIRA, 

NEMIVE SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos,

Certifique-se Sra. Gestora se houve a devida intimação das partes, sobre 

o retorno dos autos da 2ª instância.

Em caso positivo, não havendo manifestações, encaminhem-se os autos 

ao arquivo, com as devidas baixas no sistema.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1033038-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

EDER FERREIRA DIOMEDECE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR 

PRETERIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por EDER 

FERREIRA DIOMEDECE em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde 

pleiteia tutela antecipada de urgência para determinar a imediata 

retificação da ficha funcional do Requerente, de forma que passe a 

constar da mesma que o autor restou promovido a graduação de 1º 

Sargento em 05 de Setembro de 2015, bem como que a Requerida seja 

compelida a realizar a promoção em ressarcimento de preterição 

graduação de Subtenente PM em 05 de Setembro de 2018, com o 

consequente pagamento do salário, uma vez que nesses períodos o Autor 

preenchia todos os requisitos indispensáveis para ser promovido as 

graduações superiores. O Requerente relata, em síntese, que foi incluído 

na PM/MT em 26 de março de 2002 e que foi promovido a Cabo em 06 de 

agosto de 2004 e posteriormente a 3º Sargento em setembro de 2008, a 

2º Sargento em setembro de 2012 e a 1º Sargento em 21 de abril de 2018, 

porém alega ter sofrido preterição em relação aos seus colegas de 

corporação. Com a inicial vieram documentos. É o que tinha a relatar. 

Decido. Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 300, do 

CPC 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”. Analisando os argumentos despendidos pela 

impetrante, com a documentação trazida aos autos, verifico não ser 

possível o acolhimento do pedido de antecipação de tutela por entender 

ausente a fumaça do bom direito e o perigo da demora. É notável que as 

normas que tratam do tema dispõem o seguinte: Lei 10.076/2014: Art. 21. 

Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo 

previsto no posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar 

“bom”; III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser 

considerado apto em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na 

Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). 

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. § 2º Para 

concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve 

preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X 

deste artigo. § 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito 

intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e 

preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X 

deste artigo. Em análise dos fatos narrados pelo autor e da legislação de 

regência, por ora, não verifico ilegalidade nos atos administrativos 

atacados pelo Requerente, nem tampouco a preterição alegada. Vale 

lembrar que não cabe ao Judiciário a análise do mérito administrativo, tão 

somente da sua legalidade/ilegalidade, não podendo este Juízo atuar em 

substituição aos agentes públicos que integram o Poder Executivo. Em se 

tratando de ato administrativo, a sua legitimidade e legalidade são 

presumidas, cabendo àquele que alega em contrário, produzir as provas 

necessárias para tanto. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: 

MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA 

POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO 

ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA 

ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA. Consoante 

tratar-se de direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se 

faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam do 

Decreto nº 2468/2010. Cabe à Administração Pública, através do juízo de 

conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos 

exigidos pelo Decreto nº 2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no 

ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos 

para o direito à promoção, qual seja o de idoneidade moral, ante a 

condenação pela prática do disposto no art. 195 do Código Pena Militar. 

(MS nº 128670/2014. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. DJE: 

01.06.2015.). Dessa forma, não vislumbro, neste momento de cognição 

sumária, qual tenha sido o ato ilícito por parte do Requerido, pois, ao que 

me consta por ora, agiu nos estritos limites da legalidade. Diante disso, a 

princípio, não vislumbro a fumaça do bom direito, uma vez que a legislação 

sobre o tema não parece amparar a pretensão do autor. Ademais, não há 

qualquer perigo da demora, podendo o militar em questão aguardar até a 

decisão final, sem qualquer perigo para a eficácia da medida, caso venha 

a ser concedida. Diante disso, a prova pré-constituída se mostra 

insuficiente a ensejar a relevância do direito invocado, tornando impossível 

averiguar, neste momento de cognição não exauriente, a ilegalidade do ato 

administrativo atribuído ao Estado de Mato Grosso. Necessária se faz a 

instrução processual e o contraditório a fim de comprovar ou não a 

ilegalidade do ato administrativo em questão. Não seria razoável inversão 

do rito neste momento, uma vez que necessária a manifestação das 

partes e a produção de provas. A tutela antecipada possui caráter 

excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração 

de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, o que não se vislumbra no caso em tela. Assim, 

não vislumbro a existência da relevância necessária ao acolhimento do 

pedido de tutela antecipada do autor. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos 

exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. Com fulcro no art. 98 do CPC, 

uma vez que estão presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade da 

justiça ao autor. Cite-se o Requerido para querendo, apresentar 

contestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033094-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCAL MACIEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR 

PRETERIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

MARÇAL MACIEL DO NASCIMENTO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, onde pleiteia tutela antecipada de urgência para determinar a 

imediata retificação da ficha funcional do Requerente, de forma que passe 

a constar da mesma que o autor restou promovido a graduação de 1º 

Sargento em 05 de Setembro de 2015, bem como que a Requerida seja 

compelida a realizar a promoção em ressarcimento de preterição 

graduação de Subtenente PM em 05 de Setembro de 2018, com o 

consequente pagamento do salário, uma vez que nesses períodos o Autor 

preenchia todos os requisitos indispensáveis para ser promovido as 

graduações superiores. O Requerente relata, em síntese, que foi incluído 

na PM/MT em 13 de novembro de 2000 e que foi promovido a Cabo em 06 

de agosto de 2004 e posteriormente a 3º Sargento em setembro de 2008, 

a 2º Sargento em setembro de 2012 e a 1º Sargento em 21 de abril de 

2018, porém alega ter sofrido preterição em relação aos seus colegas de 

corporação. Com a inicial vieram documentos. É o que tinha a relatar. 

Decido. Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 300, do 

CPC 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”. Analisando os argumentos despendidos pelo 

impetrante, com a documentação trazida aos autos, verifico não ser 

possível o acolhimento do pedido de antecipação de tutela por entender 

ausente a fumaça do bom direito e o perigo da demora. É notável que as 

normas que tratam do tema dispõem o seguinte: Lei 10.076/2014: Art. 21. 

Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo 

previsto no posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar 

“bom”; III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser 

considerado apto em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na 

Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). 

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 
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nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. § 2º Para 

concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve 

preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X 

deste artigo. § 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito 

intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e 

preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X 

deste artigo. Em análise dos fatos narrados pelo autor e da legislação de 

regência, por ora, não verifico ilegalidade nos atos administrativos 

atacados pelo Requerente, nem tampouco a preterição alegada. Vale 

lembrar que não cabe ao Judiciário a análise do mérito administrativo 

(salvo quando desproporcional),  tão somente da sua 

legalidade/ilegalidade, não podendo este Juízo atuar em substituição aos 

agentes públicos que integram o Poder Executivo. Em se tratando de ato 

administrativo, a sua legitimidade e legalidade são presumidas, cabendo 

àquele que alega em contrário, produzir as provas necessárias para tanto. 

Neste sentido a jurisprudência do TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA – 

NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 

– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – 

SEGURANÇA DENEGADA. Consoante tratar-se de direito à promoção para 

Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos 

indispensáveis, que constam do Decreto nº 2468/2010. Cabe à 

Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, 

verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto nº 

2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no ato praticado pelo 

impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos para o direito à 

promoção, qual seja o de idoneidade moral, ante a condenação pela 

prática do disposto no art. 195 do Código Pena Militar. (MS nº 

128670/2014. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. DJE: 

01.06.2015.). Dessa forma, não vislumbro, neste momento de cognição 

sumária, qual tenha sido o ato ilícito por parte do Requerido, pois, ao que 

me consta por ora, agiu nos estritos limites da legalidade. Diante disso, a 

princípio, não vislumbro a fumaça do bom direito, uma vez que a legislação 

sobre o tema não parece amparar a pretensão do autor. Ademais, não há 

qualquer perigo da demora, podendo o militar em questão aguardar até a 

decisão final, sem qualquer perigo para a eficácia da medida, caso venha 

a ser concedida. Diante disso, a prova pré-constituída se mostra 

insuficiente a ensejar a relevância do direito invocado, tornando impossível 

averiguar, neste momento de cognição não exauriente, a ilegalidade do ato 

administrativo atribuído ao Estado de Mato Grosso. Necessária se faz a 

instrução processual e o contraditório a fim de comprovar ou não a 

ilegalidade do ato administrativo em questão. Não seria razoável inversão 

do rito neste momento, uma vez que necessária a manifestação das 

partes e a produção de provas. A tutela antecipada possui caráter 

excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração 

de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, o que não se vislumbra no caso em tela. Assim, 

não vislumbro a existência da relevância necessária ao acolhimento do 

pedido de tutela antecipada do autor. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos 

exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. Com fulcro no art. 98 do CPC, 

uma vez que estão presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade da 

justiça ao autor. Cite-se o Requerido para querendo, apresentar 

contestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027386-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOURA DE ANDRADE (AUTOR(A))

ANA PAULA MARQUES ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – INAUDITA ALTERA 

PARTE proposta por ANTÔNIO MOURA DE ANDRADE, devidamente 

qualificado nos autos, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando tutela de urgência no sentido 

de determinar aos requeridos que agendem imediatamente a consulta do 

autor com um urologista e providenciem o tratamento a ser indicado pelo 

médico especialista, em hospital de referência cadastrado junto ao SUS, 

ou se necessário, em hospital da rede privada. Requereu também o 

agendamento do exame cintilografia óssea. Para sedimentar o pleito juntou 

documentos encartados digitalmente juntamente com a inicial. Parecer do 

NAT ao ID. 14946116. É a síntese. Fundamento e Decido. O presente feito 

diz respeito ao direito à saúde, que “além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida” (STF -2ª T. - RE-AgR 

393175/RS - Rel. Min. Celso de Mello. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 140), já 

que a Constituição Brasileira tutelou esse bem por meio de previsão 

expressa nos artigos 196 a 200. Quanto ao pedido de tutela de urgência 

propriamente dito, preceitua o artigo 497 do Código de Processo Civil que 

“Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o 

juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará 

providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente”. Ainda, nos termos do art. 300 do CPC, os elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito se consubstanciam nos princípios 

constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, 

que IMPÕE ao Poder Público a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos, 

assegurando, assim, às pessoas carentes, a distribuição gratuita de 

medicamentos, realização de exames, cirurgias e procedimentos 

destinados ao adequado tratamento médico. De outro lado, o receio de 

ineficácia do provimento se concedido somente ao final (o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo) é igualmente verificado, mormente 

o risco de agravamento do quadro clínico do paciente, uma vez que caso 

não seja viabilizada a consulta, o exame e o tratamento requerido, pode 

ocorrer perda de oportunidade de tratamento adequado, conforme 

demonstra o parecer do NAT. Além disso, a relevância dos fundamentos 

da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados 

na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a 

fornecer o tratamento que o reclamante necessita nos moldes prescritos. 

Notadamente no caso presente, uma vez que a gravidade clínica relatada 

na exordial pode ser agravada com a falta do tratamento indicado, 

desaguando no risco de progressão do quadro. O parecer do NAT deu 

conta que o autor requereu os procedimentos administrativamente junto ao 

SUS, mas sua situação encontra-se como “pendente”, demonstrando 

demora no atendimento de sua solicitação, o que ensejou a presente ação. 

Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais, CONCEDO a tutela de 

urgência pretendida e, determino aos requeridos ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE que agendem a consulta do 

Autor com um urologista e providenciem o tratamento médico a ser 

indicado pelo médico especialista, em Hospital de referência cadastrado 

junto ao SUS, ou, se necessário (se inexistente de vaga na rede pública), 

em Hospital da rede privada – neste caso com todas as despesas 

custeadas pela Fazenda Pública, inclusive todos os exames pré-cirúrgicos 

a serem realizados e ainda que seja agendado o exame cintilografia 

óssea, IMEDIATAMENTE, com dispensa de procedimento licitatório, 

consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para a 

paciente, obedecidas as determinações do médico responsável. 

Intimem-se os requeridos nas pessoas do Secretário Estadual de Saúde, o 

Gestor Estadual do SUS – Sistema Único de Saúde e do Secretário 

Municipal de Saúde de Várzea Grande ou outros responsáveis legais, que 

lhes façam as vezes, para conhecimento e providências, com a urgência 

que o caso requer, bem como, na oportunidade, cite-os, para querendo, 

apresentarem defesa, no prazo legal. Diante da natureza da matéria e 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 de designar a audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI 

e enunciado nº 35 da ENFAM). Expeça-se o necessário, com urgência, 

devendo a ordem ser cumprida por Oficial Plantonista. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010738-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FERNANDA SANTOS BEZERRA (IMPETRANTE)

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMA SENHORA GERENTE DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

PESSOAS SEJUDH (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. FERNANDA SANTOS BEZERRA impetrou o presente 

mandamus contra ato dito coator perpetrado pela GERENTE DA 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEJUDH, objetivando em 

sede liminar a sua imediata remoção definitiva para a UP de Nova 

Xavantina. Relata a Impetrante ser agente penitenciária na UP de Água 

Boa/MT, e que requereu sua remoção para a UP de Nova Xavantina por ter 

família constituída naquela localidade, além da comprovação de 

necessidade do interesse público com o atestado de vaga. Conta que o 

pedido administrativo foi indeferido sob o argumento de baixo efetivo na 

UP de Água Boa. Pondera que é arrimo de família, sendo responsável por 

prover as carências de seus familiares e de seus filhos menores de idade, 

que necessitam da presença constante dos pais. Afirma possuir direito 

liquido e certo a remoção em razão da proteção da unidade familiar, que é 

um direito constitucional e deve ser assegurado. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 15/21. Intimada a emendar a inicial para juntar 

documentos e esclarecer os pedidos liminar e de mérito (fl. 22), a 

impetrante cumpriu em parte o determinado às fls. 23/27. Intimada 

novamente a emendar a inicial (fl. 28), a impetrante o fez às fls. 30/32. 

Verificando ainda que ausente aos autos o instrumento de procuração, 

novamente a impetrante foi intimada a emendar a inicial (fl. 34), tendo 

juntado uma procuração sem qualquer qualificação do outorgante, o que 

não atende ao comando exarado pelo juízo (fls. 35/36). É a síntese. 

Fundamento e Decido. Ressai dos autos que a Impetrante é servidora 

pública estadual, exercendo a função de agente penitenciária e 

encontra-se lotada UP de Água Boa/MT. Alega a Impetrante que tem direito 

à remoção para a UP de Nova Xavantina em razão da proteção da unidade 

familiar, uma vez que seus filhos residem na cidade naquela cidade e 

necessitam de sua presença constante. Pois bem. Para concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais: a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial; e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação. No caso dos autos, em 

que pese todos os argumentos da Impetrante, não restou demonstrado de 

modo inequívoco, ao menos neste momento, o direito ao pedido liminar 

vindicado. Como se verifica do indeferimento atacado, o Impetrado informa 

que há baixo número de efetivo na unidade em que a impetrante está 

lotada, além do fato de que o polo de lotação para o concurso púbico foi 

de livre escolha, e que na ocasião a servidora não optou pelo polo ora 

pleiteado. A Lei Complementar Estadual nº 04/90 dispõe sobre a remoção 

dos servidores públicos estaduais em seu art. 51, §1º. Vejamos: Art. 51 

Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do 

mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação 

existente em cada órgão: I - de uma para outra repartição do mesmo órgão 

ou entidade; II - de um para outro órgão ou entidade, desde que 

compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor 

removido. § 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de 

saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica 

condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela 

Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de 

Administração - SAD, bem como à existência de vagas. Percebe-se que, 

em que pese a Impetrante tenha filhos na cidade de Nova Xavantina, não 

houve alegação de remoção por motivo de saúde, salientando que a 

remoção é poder discricionário da Administração, cabendo à ela analisar 

as condições e necessidades do serviço público prestado, e verificar a 

conveniência e oportunidade do pedido. Nesse contexto, não visualizo de 

modo inequívoco os requisitos necessários ao deferimento do pleito da 

Impetrante, sendo imperioso o seu indeferimento. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, INDEFIRO o pedido 

liminar. Antes de proceder a notificação da autoridade coatora e demais 

atos, intime-se a Impetrante para que traga aos autos o instrumento de 

procuração válido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420768 Nr: 6496-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11.679/MT, MARINES MARQUES MENDONÇA - OAB:9.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704756 Nr: 10-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ FOLCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAMSAY DE 

LACERDA - OAB:11892-A, LUCAS OSVIANI - OAB:13920/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

THIAGO FRANÇA CABRAL - OAB:11584

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714935 Nr: 9251-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO PEDROZO DE SIQUEIRA

 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 DO MUNICIPIO - OAB:2.838

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738869 Nr: 35467-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TEREZA COELHO 

LANNES PAULA SOUZA - OAB:4.523, MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003823 Nr: 25025-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA APARECIDA PEROCO CARVALHO

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041462 Nr: 42270-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELCIO ALMEIDA DE SOUZA

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045162 Nr: 43974-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOYANNE ALMEIDA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047687 Nr: 45267-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA AMELIA ALVES FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061244 Nr: 51539-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AUGUSTO SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 863201 Nr: 4188-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JUVENAL RODRIGUES DE 

CARVALHO, OSMARY BAGGIO DE CARVALHO, VALÉRIA CRISTINA 

BAGGIO DE CARVALHO RICHTER, WANDERLEY BAGGIO DE CARVALHO, 

MARCO ANTÔNIO BAGGIO DE CARVALHO, CRISTIANE BAGGIO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMÍLIO 

BIANCHI NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Baggio de 

Carvalho - OAB:MT/6.873

 Vistos.

Colha-se o r. parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1052125 Nr: 47465-74.2015.811.0041

 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: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT 6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133 OAB MT

 Certifico que a contestação foi apresentada tempestivamente. Que 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 764450 Nr: 17099-57.2012.811.0041

 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: AMÂNCIO RIBEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO CARLOS DA SILVA, MUNICIPIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6764-MT, RUBI FACHIN - OAB:

 Vistos.

Diante do pedido do autor e anuência do ente estatal, REMETAM-SE os 

autos para a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, COM URGÊNCIA, posto que o 

feito se encontra inserido na meta 2 de julgamento do CNJ.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64173 Nr: 10767-94.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE 

MT-ADUNEMAT., TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO - FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, TÓMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON COLETO DE 

ARAÚJO - OAB:2150-A, JOSE VITOR C. GARGAGLIONE (PROC.EST.) - 

OAB:3411/MT, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO 

ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 754325 Nr: 6299-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENYS DOUGLAS DIAS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Manifestem-se as partes acerca da planilha atualizada de cálculo 

elaborada pela Contadoria Judicial, nos termos do art. 10 do CPC/2015.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 838049 Nr: 42772-18.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE NEVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANUCE RIBEIRO AZIZ YDY, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABA, RANUCE RIBEIRO AZIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:OAB/MT 15.608, KLEBER JOSE MENEZES ALV ES - OAB:13379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AUXILIADORA 

MOURA MORAES DE FREITAS - OAB:11507, RUBI FACHIN 

(PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Assim, existindo nos autos prova suficiente a formar o convencimento do 

juiz, não se deve admitir a produção de provas desnecessárias.Fixo como 

ponto controvertido a comprovação do dano material e moral alegado pela 

autora, cuja constatação só será possível mediante o cotejo dos 

documentos apresentados, como também da prova testemunhal, para 

tanto, faz-se necessária a realização de Audiência de Instrução e 

Julgamento, que designo para o dia 27/11/2018 às 15hs:00min, nos moldes 

do artigo 358 e seguintes do CPC.Defiro o depoimento pessoal da autora, 

por conseguinte, determino a sua intimação pessoal, nos termos do art. 

385 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil.Intimem-se as partes 

para que apresentem o rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias (artigo 357, § 4º CPC), atentando-se ao número permitido, 

não podendo ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a 

prova de cada fato (artigo 357, § 6º CPC), devendo as mesmas estarem 

devidamente qualificadas, conforme dispõe o artigo 450 do CPC.Caberá 

aos procuradores das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (artigo 455 CPC).A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, devendo-se juntar aos autos, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º do 

artigo 455 do CPC).Deixo de determinar a intimação do órgão ministerial, 

tendo em conta o teor do parecer constante às fls. 78/80.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após, conclusos.Cuiabá, 2 de outubro de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 760280 Nr: 12633-20.2012.811.0041

 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: LUCIANO SIMAO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 2 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029811-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDERSON NOVAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1029811-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANDERSON NOVAES DOS 

SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória para participar de Certame ou, Alternativamente, Anula-lo, 

com pedido liminar de tutela de urgência proposta por Anderson Novaes 

dos Santos em face do Estado de Mato Grosso. Pugna, em síntese, pela 

“concessão liminar de tutela de urgência para suspender a realização do 

CHOA, determinando que o Réu reabra as inscrições, através de novo 

Edital, que não contenha os vícios daquele primeiro, especialmente, na 

exigência de que os candidatos tenham se formado pela IFMT e que o 

critério de convocação seja a média das notas obtidas naquele curso, 

ante a flagrante falta de razoabilidade, porquanto a própria PMMT apurou 

que tais notas estavam viciadas, além, de garantir a publicidade e prazo 

razoável para as inscrições”. No mérito, requer “seja JULGADO 

PROCEDENTE o presente pedido, confirmando a liminar, para que se 

declare a nulidade daquele certame, determinando que outro seja 

realizado, respeitando-se os princípios da Administração Pública, 

olvidados no caso em análise”. Atribuiu à causa o valor certo e 

determinado de R$ 60.000,00, correspondente à soma a que entende ter 

direito caso deixe de participar do Curso de Formação de Oficiais (CHOA). 

É o breve relato. Fundamento e decido. Em análise prefacial, verifico que o 

valor atribuído à causa pelo Requerente foi arbitrado de forma totalmente 

aleatória e subjetiva, não devendo prevalecer. Primeiramente, ante a 

ausência de critérios mais específicos na Lei nº 12.153/09, cabe destacar 

que tornam-se aplicáveis ao caso concreto, subsidiariamente, as regras 

do Código de Processo Civil, por força do disposto no artigo 27 daquela 

norma. Acerca do valor da causa, o Código de Processo Civil assim 

dispõe em seus artigos 291 e 292, § 3º: “Art. 291. A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível. Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: (...) § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes.” No caso concreto, a pretensão deduzida pelo 

Requerente tem cunho eminentemente declaratório, sendo despida de 

conteúdo econômico imediato. Desse modo, na ausência de critérios 

específicos, entendo que o arbitramento deve tomar por base algum 

critério objetivo previsto em lei. Em face desse contexto e considerando as 

informações prestadas pelo Requerente em atendimento ao despacho 

inicial, verifico que o valor da diferença mensal de remuneração a que 

este supostamente teria direito em caso de procedência do pedido é de R$ 

1.732,34, totalizando R$ 20.788,08 ao ano. Logo, entendo que o valor da 

causa deve ser arbitrado no montante supracitado, na medida em que a 

adoção do valor anual da diferença de remuneração supostamente devida 
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é o critério objetivo que mais se aproxima ao conceito de “conteúdo 

patrimonial” ou “proveito econômico” perseguido pela parte no caso em 

apreço. A Resolução nº 04/2014/TP/TJMT, por sua vez, assim prevê em 

seus artigos 1º e 2º, no que interessa ao caso concreto: “Art. 1º. As 

causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; (...) § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 

2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às 

causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, 

exemplificadamente relativas a: (...) IX – anulatórias, declaratórias, 

monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; (...) Art. 2º. Na 

análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o 

valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo 

por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, 

ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado.” Assim, 

considerando que o valor retificado da causa é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos, que as partes atendem aos requisitos previstos no artigo 

5º da Lei nº 12.153/09 e que a matéria em apreço não se insere nas 

vedações contidas no § 1º do artigo 2º da referida lei, impõe-se o declínio 

da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. Isto posto, valho-me da prerrogativa prevista no artigo 

292, § 3º, do Código de Processo Civil e nos artigos 1º, I c/c § 1º, IX, e 2º 

da Resolução nº 04/2014/TP/TJMT, para retificar, de ofício, o valor da 

causa, que fica arbitrado em R$ 20.788,08. Por corolário, reconheço e 

declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e 

julgar o feito, declinando da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Retifique-se o necessário no Sistema PJE. Cumpra-se. 

Cuiabá, 2 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327061 Nr: 266-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDO ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYLSON DOS SANTOS TORRES 

- OAB:15706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLÁDIA CARVALHO DE 

MARACABA CALHEIROS DE LIMA - OAB:Proc. Federal

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404026 Nr: 36690-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO SAÚDE INSTITUTO DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila Figueiredo Miranda - 

OAB:, Luciana Zamproni Branco - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706660 Nr: 662-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738428 Nr: 34999-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Duarte Alvares - 

OAB:3432, VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758452 Nr: 10699-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE DE ARRUDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785914 Nr: 39793-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO AMORIM DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECI BARBOSA DOS 

SANTOS JR. - OAB:8488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832239 Nr: 37838-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843197 Nr: 47135-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE DUARTE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622, 

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT, VINICIUS MIRANDA - 

OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS PROC - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845023 Nr: 48785-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO MONTEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE 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

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856011 Nr: 58383-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MARTA DA COSTA FONSECA, ILDA ARUEIRA DA 

SILVS SEBA, GERSON ALVES DA CUNHA, GRACILMA MARIA DE 

ALMEIDA OJEDA, GEREMIAS CORREA SOARES, GRACIETE MARIA DE 

OLIVEIRA, EVANIL LEMES DO PRADO ALMEIDA, ENEDINA FLORENTINA 

DA COSTA, EIDES MARIA DE ALMEIDA TSUTSUI, EUNICE MARTINHA 

REGIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864021 Nr: 4839-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINO MARQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871492 Nr: 10668-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI FÁTIMA MAGIORE SOUZA, MARIA APARECIDA 

DA SILVA, ROSA MARIA PEXE, ÂNGELA MARIA TRAMARIN, NAIR 

HIDALGO GIMENES HASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914691 Nr: 39954-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALKIRIA LEÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926987 Nr: 47646-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MONTEIRO DE AGUIAR, DEIVIS COSME DE 

CARVALHO JORGE, HERMES BARROS DE MATOS, JEFFERSON RAMOS 

DE ARRUDA, LENILDA APARECIDA DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 979975 Nr: 14097-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINARDA MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA, GERENTE DE EXECUÇÃO DE TRANSITO 

NORTE DA SEFAZ, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GONÇALVES 

CHMIELESKI - OAB:12.890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 
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requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049145 Nr: 46012-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI MARIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896, 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:PROC. EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1063046 Nr: 52374-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX LUCAS DE ARRUDA, ZILDA CESCONETTO 

MASCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 20.517/O, EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 20518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 430759 Nr: 11302-71.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AYOUB MALOUF, KHALIL MIKHAIL MALOUF, 

VAGNER GIGLIO, NEILI BUNLAI AYOUB GRUNWALD, GERALDO XAVIER 

GRUNWALD, EMILI BUNLAI AYOUB GIGLIO, MICHEL DAUD AYOUB 

SOBRINHO, RITA DE CÁSSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CÉSAR BUENO - 

OAB:116.667/SP, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:OAB/MT 5705, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT

 Fica o(a) Advogado(a) GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, OAB/MT 17521, 

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): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 60313 Nr: 5634-76.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO, CARBY MARIA LOBO 

DE BASTOS, Glorialice Sigarini da Silva Garcia, DILSON DE SALES, DIRCE 

SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS, EDILZA DA CONCEIÇÃO PEREIRA 

LEITE, JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO, IVONE BUSSIKI CUIABANO, 

JOSÉ GONÇALO DA FONSECA, LAELÇO ANTÔNIO CORREA, LEONARDO 

BARTHALO, LOURDES MARIA BORGES SILVA THÉ, MARIA AUXILIADORA 

LUCAS DE JESUS, MARIA LÚCIA DE AQUINO AMARAL, ROSAMITA DE 

CERQUEIRA NOLASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, GABRIELA DA SILVA BIGIO TARDIN - OAB:6822, 

GRAZIELLA LIMA BARROS AMARAL - OAB:7478/MT, JULIO DE 

BARROS SALEK - OAB:83652/SP, JULIO TARDIN - OAB:4479, JULIO 

TARDIN - OAB:4479/MT, MANOEL ANTONIO REZENDE DAVID - 

OAB:6078/MT, MARIA LÚCIA DE AQUINO AMARAL - OAB:5.060 MT, 

MIRCIELLY LAURA SANTANA DE SOUZA OJEDA - 

OAB:16.753-OAB/MT, ROSANGELA DA SILVA CAPELÃO - 

OAB:8.944/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7590-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, NEWTON RUIZ DA 

COSTA E FARIA - OAB:2597/MT, Othon Jair de Barros - OAB:4328/MT

 Certifico que, conforme Provimento nº 11/2017-CM, cópia da procuração 

ad judicia constitui documento essencial para instruir RPVs.

Nestes autos foi determinada a expedição de 02 (duas) RPVs, referente 

aos honorários de sucumbência dos advogados:

- Julio Tardin, na proporção 5/15, por representar os autores Joaquim 

Soares (fl. 963); Adenair Bezerra (fl. 990); Dilson de Sales (fl. 1012) José 

Gonçalo (fl. 1013) e Lourdes Maria (fl. 1014).

- Graziella Lima Barros Amaral, na proporção 8/15, por representar os 

autores Laelço Antonio (fls. 995 e 1180); Maria Lucia (fl. 1298); Rosamita 

(fls. 943 e 979); Maria Auxiliadora (fls. 957 e 1179); Carby Maria (fls. 958 

e 1179); Ivone Bussiki (fls. 972 e 1179); Glorialice (fls. 986 e 1179) e Dirce 

Saldanha.

Ocorre que, no tocante a representação de Dirce Saldanha Campos, foi 

juntada aos autos procuração para a advogada Regina Maria de Moraes, à 

fl. 943, todavia não há substabelecimento desta para nenhum outro 

advogado.

 À fl. 1179, há substabelecimento da Dra. Maria Lucia de Aquino Amaral 

para a Dra Graziella Lima, contendo o nome de Dirce Saldanha Campos, 

mas nenhum documento de ligação entre a autora Dirce com a Dra. Maria 

Lúcia.

Assim, intimo a patrona GRAZIELLA LIMA BARROS AMARAL para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação da autora Dirce 

Saldanha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 60313 Nr: 5634-76.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO, CARBY MARIA LOBO 

DE BASTOS, Glorialice Sigarini da Silva Garcia, DILSON DE SALES, DIRCE 

SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS, EDILZA DA CONCEIÇÃO PEREIRA 

LEITE, JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO, IVONE BUSSIKI CUIABANO, 

JOSÉ GONÇALO DA FONSECA, LAELÇO ANTÔNIO CORREA, LEONARDO 

BARTHALO, LOURDES MARIA BORGES SILVA THÉ, MARIA AUXILIADORA 

LUCAS DE JESUS, MARIA LÚCIA DE AQUINO AMARAL, ROSAMITA DE 

CERQUEIRA NOLASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, GABRIELA DA SILVA BIGIO TARDIN - OAB:6822, 

GRAZIELLA LIMA BARROS AMARAL - OAB:7478/MT, JULIO DE 

BARROS SALEK - OAB:83652/SP, JULIO TARDIN - OAB:4479, JULIO 

TARDIN - OAB:4479/MT, MANOEL ANTONIO REZENDE DAVID - 

OAB:6078/MT, MARIA LÚCIA DE AQUINO AMARAL - OAB:5.060 MT, 

MIRCIELLY LAURA SANTANA DE SOUZA OJEDA - 

OAB:16.753-OAB/MT, ROSANGELA DA SILVA CAPELÃO - 

OAB:8.944/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7590-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, NEWTON RUIZ DA 

COSTA E FARIA - OAB:2597/MT, Othon Jair de Barros - OAB:4328/MT

 Intimo a advogada GRAZIELLA LIMA BARROS AMARAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, juntar aos autos cópia legível de seus documentos 

pessoais, constando especialmente o número do CPF, a fim de viabilizar a 

expedição da RPV.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1016643-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR TOANI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIO RAFAEL SPADOTTI SOARES (ADVOGADO(A))

ANA MARIA MADDARENA MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO 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 

1016643-80.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANA MARIA MADDARENA 

MATOS RÉU: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO e outros Vistos, etc. Anna Maria 

Maddarena Matos, qualificada nos autos, ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal Com Pedido de Tutela de 

Urgência, em face Estado de Mato Grosso e Outro, visando a concessão 

da tutela de urgência a fim de sustar o protesto das CDA’s nº 2017193590 

e 2018155737, do Cartório do Segundo Ofício de Registro Civil das 

Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Novo São Joaquim bem como 

se abster de cobrar as dívidas objeto da demanda e de realizar 

lançamentos futuros. Afirma que nunca morou em Mato Grosso, Minas 

Gerais e Goiás , sendo que recebeu intimação da Polícia Civil de 

Botucatu-SP, por ter vendido o veículo Renault Fluence, placas 

AWA-0927, cor prata, Renavam, chassi 8ª1LZBW2TDL414782, ano 2012, 

registrado no município de Novo São Joaquim-MT, objeto de estelionato ou 

apropriação indébita, apreendido pelo suspeito de crime de receptação 

Cleber Vidica de Paula Prado, que afirmou à autoridade policial ter 

adquirido o veículo da autora. Alega que jamais foi proprietária no carro 

tão pouco conhece o suspeito, além do que foi vítima de fraude. No mérito 

requer a declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e a 

requerida. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 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 no Termo de Declarações da Polícia Civil do Estado 

de São Paulo – Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu – em que 

afirmou ter sido vítima de fraude e que além do débito do veículo em 

discussão, informou que teve empréstimo consignado em seu nome e 

débitos junto às empresas Claro e Tim. Além do mais, em análise de 

cognição sumária, vislumbra-se a ilegalidade na cobrança do IPVA que 

está causando entraves a Requerente, vez que o veículo que deu ensejo 

a cobrança de IPVA’s em nome da autora 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 a autora, mormente quanto a adquirir veículo que não lhe pertence 

o qual incidiu IPVA sobre o veículo em questão, do período de 2017, e 

esse débito não pode ser atribuído a 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 

contribuinte deixou de recolher. ISTO POSTO, e com base nas alegações 

acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO PARCIALMENTE O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para 

o fim de sustar os efeitos tão somente do protesto da CDA nº 

2018155737, com protocolo nº 00000/2558, no valor de R$1.640,58 (um 

mil e seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), do 

Serviço Notarial Novo São Joaquim MT, da Comarca de Novo São 

Joaquim-MT, até ulterior deliberação. Oficie-se. Expeça-se o necessário. 

Com relação a sustação do protesto referente à CDA nº 2017193590, de 

protocolo nº 00000/2140 faculto a parte autora a apresentação da 

respectiva Certidão da dívida ativa para a apreciação do pedido, no prazo 

de 05 dias. Após, providencie-se a citação e intimação do requerido, para 

querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015549-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES (ADVOGADO(A))

ADRIELLY TAMARA CIUPAK (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DE MELO (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 

1015549-97.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCO ANTONIO DE MELO RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. 1. 

Trata-se de Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c 

Inexigibilidade de Débitos Com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por 

Marco Antônio de Melo em face do Estado de Mato Grosso, que veio 

redistribuída da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. 

Inicialmente, tenho 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. 2. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora objetiva a anulação da CDA protestada. 3. No entanto, 

para apreciação do pleito, necessário se faz que o 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. 4. Nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50 e do artigo 

3º, § 2º da Lei Estadual 7.603/2001, para que as partes sejam 

beneficiadas com a Assistência Judiciária, é necessário que se acoste 

nos autos, além da declaração de que não tem condições de pagar as 

custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua 

família, 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. 5. Deste modo, nos termos do 

artigo 321, concedo a parte requerente o prazo de 30 (trinta) dias para 

que providencie a regularização correta do polo passivo da presente ação 

bem como pague as custas processuais ou comprove sua precária 

situação econômica, com cópia com cópia do 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 e ainda promova a juntada aos autos da 

CDA em questão, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo 

único, do artigo 321) e extinção do processo, conforme disposto no § 

único, do art. 115, do NCPC. 6. Intime-se e cumpra-se. 7. Após, à 

conclusão. Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032693-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

REDCOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)
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Ilmo. Sr. Superintendente de Fiscalização (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1032693-84.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: REDCOR DISTRIBUIDORA DE 

TINTAS LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT e outros Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança Com 

Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars, movido por Redcor Distribuidora de 

Tintas Ltda. – EPP, em desfavor do Superintendente de Fiscalização – 

SUFIS – da Sefaz-MT e Outro. 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, 

02 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032871-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ MARCHETTO (IMPETRANTE)

MATHEUS CORREIA PONTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO ICMS 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 

1032871-33.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: FABIO LUIZ MARCHETTO 

IMPETRADO: Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria 

de Estado de Fazenda e outros Vistos etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança, movido por Fábio Luiz Marchietto, em desfavor do Secretário 

Adjunto da Receita pública da Secretaria de Fazenda Sefaz-MT e Outro. 

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, 02 de outubro 

de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30945 Nr: 2391-34.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:OAB/PR 38266, LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - 

OAB:OAB/PR 48.203

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o executado, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37785 Nr: 3761-14.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR JOSE MILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA MORGADO - OAB:14039, Ussiel Tavares da Silva 

Filho - OAB:3150-A

 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 Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 6898 Nr: 514-74.2007.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÔO FLORA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, 

REPRESENTADA POR LUCIMAR ROCHA MENDES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora do Estado - OAB:, Luiz Carlos Pinheiro de 

Souza - Procurador do Estado - OAB:, Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, Renata Maciel Cuiabano - 

Procuradora do Estado - OAB:6640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rotter Meda - 

OAB:25.630/PR

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte executada, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41273 Nr: 2265-13.2018.811.0082

 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: SHAREWOOD INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ROCHA REQUENA - 

OAB:299.398, LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB:401.344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que os autos estao 

paralisados a mais de 60 (sessenta) dias, sendo assim, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para regularizar os 

documentos que instruem a inicial, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41269 Nr: 2261-73.2018.811.0082

 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: REICAL INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o requerente para apresentar quesitos, 

conforme solicitação do perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39035 Nr: 867-31.2018.811.0082

 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: JEOVAH FELICIANO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. 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.

2. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

3. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide conforme o caso.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 8952 Nr: 184-09.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA LEAL GARCIA, Cláudio Leal Melo, 

Edgard Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ethienne Gaião de Souza Paulo 

- OAB:6251, Subprocurador (a)-Geral de Defesa do Meio Ambiente 

na pessoa de seu rep. Legal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Fernando da Silva - 

OAB:111942/SP

 Certifico e dou fé, que decorreu prazo da publicação de f. 485, sem 

nenhuma manifestação do exequente. Nos termos da legislação vignte 

impulsiono para reiterar a intimação do exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar o seu valor atualizado, bem como cumprir o 

disposto no art. 534 e seguintes, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9748 Nr: 990-44.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matusalem Farrão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, Luiz Carlos Pinheiro de 

Souza - Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CARON FACHETTI - 

OAB:OAB/RO 4.252

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que encaminhos os 

autos a fim de intimar o Executado para comprovar o pagamento das 

parcelas vencidas, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38605 Nr: 548-63.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDRO BARCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a extinção da execução em apenso, em virtude do 

reconhecimento de que débito exequendo foi quitado pelo embargante, o 

presente feito perdeu o objeto.

2. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por não haver interesse 

processual no seu prosseguimento.

4. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I.C.

 Cuiabá, 20 de julho de 2018.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 400983 Nr: 5237-81.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON BARBOSA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO FERREIRA NUNES - 

OAB:33405

 Vistos, etc;

O recuperando ADAILTON BARBOSA DE AMORIM foi progredido ao 

regime semiaberto em 16/04/2018.

Todavia, em consulta ao SAC24 foi constatada violações em seu 

equipamento de monitoramento eletrônico.

Notificado a justificar os motivos que deram ensejo às referidas violações 

no equipamento, o recuperando, às fls. 843/844, informou que as mesmas 

ocorreram porque ele sofreu uma parada cardíaca, razão pela qual foi 

levado ao pronto socorro e submetido a uma cirurgia de cateterismo, tendo 

lá permanecido internado na UTI.

Ao apresentar as aludidas justificativas, o penitente pleiteou a concessão 

de indulto humanitário, sem informação, contudo, o ano do indulto pelo qual 

pretende ser beneficiado.

Assim sendo, acolho as justificativas apresentadas acerca das violações 

detectadas em seu aparelho de monitoramento eletrônico e, via de 

consequência, mantenho-no em cumprimento de regime semiaberto.

D´outra banda, quanto ao pedido de indulto, determino a elaboração de 

cálculo de pena atualizado, eis que desde a concessão do regime 

semiaberto ao recuperando, não foi atualizado o memorial de pena, o que 

é imprescindível a sua confecção para a análise de ulteriores benefícios.

Do mesmo modo, intime-se a Defesa do recuperando para que indique de 

forma objetiva sobre qual indulto requer a concessão de eventual 

benesses.

Após, elaborado o cálculo e apresentada a manifestação da defesa, 

vistas dos autos ao Ministério Público e, depois, concluso para decisão.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 420375 Nr: 25796-59.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BATISTA CONRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO LAGE FILHO - OAB:14711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Revelam os autos que o recuperando Marcelo Batista Conrado foi inserido 

no cumprimento do regime aberto no dia 14/06/2018.

Em leitura do termo de audiência encartado às fls. 50, vê-se que dentre as 

condições atinentes ao regime lhe imposta, uma delas é o comparecimento 

mensal em Juízo, o que não fora cumprido no mês de Agosto/2018.

Contudo, posteriormente, às fls. 78/80, a Defesa do penitente carreou ao 

PEP a informação de que o mesmo encontrava-se em repouso devido a 

acidente de trabalho, motivo pelo qual ficou impossibilitado de deslocar-se 

até este Fórum.

Pois bem, considerando que o apenado tem cumprido fielmente as 

condições lhe impostas, bem como, de que justificou o motivo que o 

impediu de comparecer em Juízo, imbricando aos autos, inclusive, 

atestado médico, acolho o pedido da Defesa, via de consequência, deixo 

de considerar o referido mês como interrupção.
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Lado outro, intime-se o apenado, via Advogado constituído, para que junte 

ao PEP, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovante do exercício de 

atividade lícita, uma vez que o mesmo alegou trabalhar como mecânico.

 Com o aporte, ao Ministério Público e, após, conclusos.

 Finalmente, elabore-se cálculo de pena.

 Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 507570 Nr: 394-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO ALEXANDRE DA SILVA, LUIS GUSTAVO 

DE OLIVEIRA MACEDO, PABLO DA SILVA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUSTAVO CAUMO - 

OAB:4179

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS. OAB/MT: 22.356/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 14:50 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Defiro os requerimentos formulados pelo 

Ministério Público na cota de folhas 304/305. Por conseguinte, DESIGNO a 

continuação da audiência de instrução e julgamento para o dia 23/10/2018 

às 14h50min., quando então serão ouvidas 03 testemunhas de acusação, 

02 de defesa, e realizado os interrogatórios dos réus.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314717 Nr: 13610-43.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA, 

Cpf: 51345692153, Rg: 070.6142-0, Filiação: Joaquim das Neves 

Gonçalves de Paula e Jorgea Geraldes de Paula, data de nascimento: 

07/06/1970, brasileiro(a), natural de Vila Bela Ss. Trindade-MT, solteiro(a), 

funcionário público aposentado, Telefone 3025-7099. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, Dê-se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestar sobre o contido na certidão de fls. 164. 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, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 18 de setembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 524820 Nr: 16787-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIAN CARLOS BENETOLLI CAMARGO, JEAN 

MICHEL BENETOLLI CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10.207/O

 AÇÃO PENAL N.º 16787-68.2018.811.0042 (CÓDIGO: 524820)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): GIAN CARLOS BENETOLLI CAMARGO

JEAN MICHEL BENETOLLI CAMARGO

 Vistos.

Os autos vieram-me conclusos para análise do pedido de restituição, 

formulado por GIAN CARLOS BENETOLLI CAMARGO (fls. 70/71), de um 

aparelho celular Samsung, modelo A7, cor preta, conforme Termo de 

Exibição e Apreensão de fl. 11.

O Ministério Público manifestou-se à fl. 73 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 (fl. 72), 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 um aparelho celular Samsung, modelo 

A7, cor preta, ao requerente GIAN CARLOS, mediante termo nos autos.

Tendo em vista a certidão de fl. 68-A, encaminhem-se os autos a 

Defensoria Pública para apresentar Resposta à Acusação do acusado 

JEAN MICHEL.

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.: 316065 Nr: 15141-67.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO VITAL DA SILVA, JUAREZ CARDOSO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos, para destinação do valor apreendido nos 

autos (fls. 45/46).

Sendo assim, DETERMINO que o valor depositado nestes autos seja 

revertido ao Juízo da 2ª Vara Criminal, vinculando-os aos autos do 

procedimento criminal Código 452072, em atendimento ao Provimento n.º 

05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e na Resolução nº 154/2012 do 

CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 372701 Nr: 13646-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DUARTE LEITE, LEONARDO CESAR DA 

SILVA SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10.426, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos, para indicar o processo para o qual o 

valor apreendido nestes autos, será destinado, segundo certidão de fl. 

442.

Sendo assim, conforme determinação de fls. 429/433, DETERMINO que o 

valor depositado nestes autos seja revertido ao Juízo da 2ª Vara Criminal, 

vinculando-o aos autos do procedimento criminal Código 452072, em 

atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e 

da Resolução nº 154/2012 do CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 334376 Nr: 15114-50.2012.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA RIBEIRO, RUI CERQUEIRA 

DA SILVA, JOSÉ NILTON MAIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO DA COSTA 

- OAB:14958/MT, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos, para indicar o processo para o qual o 

valor apreendido nestes autos, será destinado, segundo certidão de fl. 

136, bem como a destinação dos objetos apreendidos.

Sendo assim, DETERMINO que o valor depositado nestes autos seja 

revertido ao Juízo da 2ª Vara Criminal, vinculando-os aos autos do 

procedimento criminal Código 452072, em atendimento ao Provimento n.º 

05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e na Resolução nº 154/2012 do 

CNJ.

Concernente aos objetos encaminhados a este Juízo, conforme ofício de 

fls. 108 e 123, DECLARO o perdimento de quaisquer 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 

cada caso, tudo conforme previsto na CNGC.

Cumpra-se.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 365211 Nr: 5050-10.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR SOARES DOS SANTOS 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 .Diante disso, DEIXO DE RECEBER o recurso de apelação interposto à fl. 

210, por manifestamente intempestivo, conforme prazo estabelecido no 

artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal (certidão fls. 

211).Determino à Escrivania as seguintes providências:1. Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença.2. Expeça-se a guia de execução 

definitiva e, encaminhe ao juiz da execução.3. Cumprida as determinações 

acima, arquivem-se com as baixas e cautelas de estilo.Cientifique-se ao 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se. Às providências.Cuiabá/MT, 01 

de outubro de 2018.SILVANA FERRER ARRUDA-Juíza de Direito.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 490229 Nr: 29655-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VAGNER RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL VAGNER RODRIGUES, Cpf: 

03453007182, Rg: 18880215, Filiação: Eliane Barbosa Rodrigues, data de 

nascimento: 09/09/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), 

auxiliar de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo 

procedente a denúncia de fls. 04/06, do feito, e condeno o réu Rafael 

Vagner Rodrigues nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, 

inciso II, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal. Definida, 

assim, a questão da incidência penal, segue-se a individualização e 

dosagem da pena do Acusado. (...)Em consequência da causa de 

diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, diminuo a pena 

em 1/3, fixando-a em UM ANO E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E SEIS 

DIAS MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva, em face da 

inexistência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição. Nos 

termos do artigo 33, § 2º, letra “c” e § 3º, do Código Penal, determino o 

regime aberto para o início do cumprimento da pena. (...)”

Despacho/Decisão: Despacho.Diante manifestação do Ministério Público, 

juntada às fls. 114, dos autos, que deseja recorrer da Sentença, intime-o 

para que apresente as razões.Após, nos termos do artigo 600 do Código 

de Processo Penal, dê-se vista dos autos a Defesa para apresentar as 

Contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público.Diante o teor 

da Certidão de fls. 116, dos presentes autos, expeça-se edital com de 90 

dias intimando o acusado Rafael Vagner Rodrigues da Sentença de fls. 

100/113, dos presentes autos.Após, conclusos.Cumpra-se.Cuiabá, 24 de 

setembro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423198 Nr: 28886-75.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO GEOVANI CUNHA DE ARRUDA, TONY 

DE CAMPOS SILVA, ALEXANDRE CÔSSO MEZA, WALDO ANTONIO 

RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT, SERGIO WALDINAH 

PAGANOTTO DE PAIVA - OAB:12054

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO GEOVANI CUNHA DE ARRUDA, 

Cpf: 70064981126, Rg: 202.33.69.8, Filiação: Luiz Jorge de Arruda e 

Benedita Miguelina da Cunha, data de nascimento: 17/11/1990, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, convivente, Telefone 065 

9328-4568. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: “(...) P O S T O I S S O, e por tudo que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/09, dos autos para 

condenar: a) Bruno Geovani Cunha de Arruda, nas penas do art. 155, § 

4º, incisos I, II e V, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 65, inciso III, aliena “d”, 

todos do Código Penal. (....) 6.1 – Da dosimetria da pena do acusado 

BRUNO GEOVANI CUNHA DE ARRUDA: (...)Em consequência da causa de 

diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, diminuo a pena 

em 1/3, fixando-a em UM ANO E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E SEIS 

DIAS MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva, em face da 
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inexistência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição. Nos 

termos do artigo 33, § 2º, letra “c” e § 3º, do Código Penal, determino o 

regime aberto para o início do cumprimento da pena.(...)”

Despacho/Decisão: Despacho:Diante o teor da Certidão de fls. 319, dos 

presentes autos, expeça-se edital com de 90 dias intimando o acusado 

Bruno Geovani Cunha de Souza da Sentença de fls. 286/313, dos 

presentes autos.Cumpra-se.Cuiabá 24 de setembro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151678 Nr: 19153-95.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS, Cpf: 

02395225169, Rg: 16939409, Filiação: Manoel Felipe dos Santos e Maria 

de Fátima de Oliveira Santos, data de nascimento: 25/01/1986, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), soldado, Telefone 9237 

9535. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 157, INCISO I E II, 

DO CP.

Despacho: Vistos:Diante manifestação ministerial às fls. 98, dos presentes 

autos, determino a citação do acusado Edney de Oliveira Santos via edital, 

notificando-o para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze 

dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo 

Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando 

informações se o Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum 

dos Presídios deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 

26 de setembro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432343 Nr: 31092-62.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO TOMAZ DE SIQUEIRA, PAULA 

YANARA ALVES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULA YANARA ALVES DE SIQUEIRA, 

Rg: 2160016-3, Filiação: Graciete Aparecida Alves Machado e Jose Tomas 

de Siqueira, data de nascimento: 09/03/1993, brasileiro(a), natural de 

Várzea Grande-MT, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADA NOS TERMOS DO ART. 180, CAPUT DO 

CP.

Despacho: Vistos:Diante manifestação ministerial às fls. 232, dos 

presentes autos, determino a citação da acusada Paula Yanara Alves de 

Siqueira via edital, notificando-a para apresentar sua DEFESA INICIAL, com 

prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do código de 

Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, 

solicitando informações se a Acusada não se encontra presa ou recolhida 

em algum dos Presíd ios deste  Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de setembro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 531130 Nr: 22905-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY GONÇALVES PEREIRA, FRANCISNEY 

DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - OAB:21291/O, YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025/MT

 INTIMAR A DRª SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB/MT 21.291 E DRº 

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB/MT 12.025, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 

2018 ÀS 14:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 307417 Nr: 6359-71.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEIR SIQUEIRA SILVA, CARLOS 

ALBERTO JOSETTI, CLAUDENIR IZABEL SILVA GONSALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA - 

OAB:12945, FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12.945

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 538201 Nr: 29747-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALDIONE SOUZA CORDOVIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...)POSTO ISSO, defiro o depósito judicial do veículo MMC/PAJERO 

DAKAR, ano 2012/2012, cor prata, placa OGN5514, chassi 

93XJRKH8WCCC04881, ao requerente Aldione Souza Cordovil, mediante 

Termo de Depositário Fiel. Advirto o Requerente ainda de que não poderá 

dispor do bem depositado em suas mãos, bem como deverá apresentá-lo 

à Autoridade Policial e em Juízo tantas vezes quantas for intimado(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 355272 Nr: 17061-08.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN RODRIGUES SENA DO VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 "Diante manifestação do réu Jean, juntada às fls. 237/238, dos autos, que 

deseja recorrer da Sentença, intime-se a sua Defesa para que apresente 

as razões.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 511540 Nr: 4208-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEYLA SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA - DRA. PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB/MT 13936, para comparecer no cartório da 8ª vara criminal a fim de 

retirar Certidão de Honorários Advocatícios.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 532708 Nr: 24439-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI HENRIQUES COSTA, CAIQUE 

PARRA LOPES, BRUNA YANKA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:24551/O

 INTIMAR O DR JOSÉ BATISTA FILHO OAB/MT 13.696-A E DRª VANESSA 

SOUZA DE OLIVEIRA OAB/MT 24.551, DA AUDIÊNCIA DE INTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 14:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 532708 Nr: 24439-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI HENRIQUES COSTA, CAIQUE 

PARRA LOPES, BRUNA YANKA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:24551/O

 INTIMAR O DR JOSÉ BATISTA FILHO OAB/MT 13.696-A E DRª VANESSA 

SOUZA DE OLIVEIRA OAB/MT 24.551, PARA FINS NO DISPOSTO NO ART. 

222, DO CPP E SÚMULA 155 DO STF, QUE FOI EXPEDIDO, EM 02/10/2018, 

CARTA PRECATÓRIA PARA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, PARA 

INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO AILTON FERREIRA DA 

SILVA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 532762 Nr: 24493-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MARTINS DE SOUZA, IRAN DE FRANÇA 

CARVALHO, VALDEIR PRINS PEREIRA, VINICIUS LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR. LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO OAB/MT 11.997, 

ADVOGADO DO ACUSADO IRAN DE FRANÇA CARVALHO, PARA 

APRESENTAR DEFESA INICIAL, NO PRAZO DE DEZ DIAS, NOS TERMOS 

DOS ARTIGOS 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 538412 Nr: 29953-70.2018.811.0042

 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): WILMAR JESUS MELO, LEANDRO RODRIGUES, 

JOELSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 343362 Nr: 3431-79.2013.811.0042

 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): JESSICA RAFAELA RODRIGUES, PAULO 

HENRIQUE COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, HAROLDO VARELA DO 

CARMO - OAB:10592/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JESSICA RAFAELA RODRIGUES, Cpf: 

73825034100, Rg: 1809487-2, Filiação: Maria Lucia Rodrigues e Carlos 

Alberto Rodrigues Braga, data de nascimento: 18/01/1989, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 3665-4382 e 

atualmente em local incerto e não sabido PAULO HENRIQUE COSTA DA 

SILVA, Cpf: 04767048125, Rg: 1487868, Filiação: Jonas Pereira da Silva e 

Nilza Costa Barbosa, data de nascimento: 01/01/1993, brasileiro(a), 

solteiro(a), lavador, Telefone (65) 99230-6330. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da sentença, 

para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para que 

manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores 

por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua 

resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 05 (cinco) 

dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento no 

prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, e, 

necessário perdimento.

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, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Despacho/Decisão: "(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado PAULO HENRIQUE COSTA DA 

SILVA, nas sanções do artigo.33, "caput", da Lei n.°11.343/06, bem como 

para ABSOLVÊ-LO da prática delitiva capitulada no artigo 35, da Lei n.° 

11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal e ainda para ABSOLVER JÉSSICA RAPHAELLA RODRIGUES, de 

todas as imputações descritas na denúncia, nos termos do artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal (...). (...) TORNO A PENA 

CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de PAULO HENRIQUE COSTA DA 

SILVA, brasileiro, convivente, pizzaiolo, natural de Cuiabá/MT, nascido em 

01/01/1993, filho Nilza Costa Barbosa e Jonas Pereira da Silva, residente e 

domiciliado na Rua 53, Quadra 55, Casa 15, Bairro CPA IV, nesta capital, 

no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão. Levado pelos mesmos 

critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, que atento ao 

art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica 

da ré, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos. Em observância aos critérios previstos no art. 

59 e art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal, c/c art. 42, da Lei de 

Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. (...)".

Cuiabá, 01 de outubro de 2018

Renata do Carmo Evaristo Juiza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 343362 Nr: 3431-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA RAFAELA RODRIGUES, PAULO 

HENRIQUE COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, HAROLDO VARELA DO 

CARMO - OAB:10592/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JESSICA RAFAELA RODRIGUES, Cpf: 

73825034100, Rg: 1809487-2, Filiação: Maria Lucia Rodrigues e Carlos 

Alberto Rodrigues Braga, data de nascimento: 18/01/1989, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 3665-4382. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A,S) RECUPERANDO(A,S), acima 

qualificado(a,s) para constituir novo defensor ou declarar se necessita de 

assistência da Defensoria Pública, para fazer sua defesa, uma vez que 

seu advogado renunciou o patrocínio de 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, MÁRCIA DANIELLY DA 

LUZ MONTANIA, digitei.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018

Renata do Carmo Evaristo Juiza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 536546 Nr: 28159-14.2018.811.0042

 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): RENATO WILLIAN FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B/MT, JULIANA CUSTÓDIO DE SOUZA - 

OAB:17.281

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para querendo manifestar-se naquilo que achar de direito, no prazo de 5 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 341088 Nr: 845-69.2013.811.0042

 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): WESLLEY HONORATO LOPES, MARYUCE 

MARIANE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÔMULO AUGUSTO CORRÊA 

DA COSTA - OAB:2.023/MT, VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247B

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado WESLLEY HONORATO LOPES, 

brasileiro, convivente, pedreiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 

27/11/1988, filho de Pedro Honorato Lopes e Neuza Maria Fernandes 

Lopes, portador do RG n. 17373271 SSP/MT, residente à Rua 22, quadra 

09, casa n° 12, Bairro Três Barras, em Cuiabá/MT, nas sanções do crime 

previsto no nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 

11.343/2006, e para ABSOLVÊ-LO das sanções descritas no artigo 35, da 

Lei n° 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal, bem como para ABSOLVER a denunciada MARYUCE 

MARIANE LOPES, brasileira, convivente, do lar, natural de Cuiabá/MT, 

nascida em 06/03/1993, filha de Mariuza Guia de Souza e Rodney Marcio 

Lopes, portadora do RG n. 25593145 SSP/MT, residente à Rua 22, quadra 

09, casa n° 12, Bairro Três Barras, em Cuiabá/MT, da prática delitiva 

capitulada no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, nos 

termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...) TORNO 

A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de WESLLEY HONORATO 

LOPES, brasileiro, convivente, pedreiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 

27/11/1988, filho de Pedro Honorato Lopes e Neuza Maria Fernandes 

Lopes, portador do RG n. 17373271 SSP/MT, residente à Rua 22, quadra 

09, casa n° 12, Bairro Três Barras, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 

(cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e 

cinco) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.Por isso, em observância aos critérios 

previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 

42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 362547 Nr: 1747-85.2014.811.0042

 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): RICHARD MICHAEL MOTA PINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12533/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o denunciado RICHARD MICHAEL MOTA PINA, brasileiro, 

solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 11/12/1991, filho de Everton 

Gonçalves Pina e Gilvete Aparecida Mota Campos, portador da cédula de 

identidade n. 20889047-8 SSP MT, residente e domiciliado à Rua 66, 

Quadra 11, Residencial Sonho Meu, bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, nas 

sanções do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 

12, da Lei n. 10.826/03 c/c o art. 180, do Código Penal, todos na forma do 

artigo 69 do Código Penal. (...) Nos termos do art. 69, do Código Penal, 

efetuo a soma das penas das 03 (três) espécies criminosas, encontrando 

a pena definitiva final para o Réu RICHARD MICHAEL MOTA PINA, 

brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 11/12/1991, filho de 

Everton Gonçalves Pina e Gilvete Aparecida Mota Campos, portador da 

cédula de identidade n. 20889047-8 SSP MT, residente e domiciliado à Rua 

66, Quadra 11, Residencial Sonho Meu, bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, em 

08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317706 Nr: 16974-23.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARAÇUS VITÓRIA BARBANT, Cpf: 

00459588150, Rg: 15619184, Filiação: Edmar Mauricio Barbant e Nilce de 

Oliveira Guirado, data de nascimento: 23/01/1983, brasileiro(a), natural de 

Tupã-SP, solteiro(a), vendedora, Telefone 9218-5500. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Citação do réu acima qualificado para responder à acusação, 

por escrito no prazo de 10(dez) dias. Na resposta o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até no máximo de 05(cinco), qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário.

Despacho/Decisão: Vistos, etc...Indefiro o petitório de fl. 122, uma vez que 

já foi expedido mandado de citação e intimação no respectivo endereço, 

entretanto, a diligência foi negativa, conforme se infere da certidão do 

oficial de justiça de fls. 112/113.Considerando que o(a) acusado(a) 

Araçus Vitória Barbant não foi encontrado(a) nos endereços fornecidos 

pelo Ministério Público, CITE-SE por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, 

para a apresentação de resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, na qual poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o número legal, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.Consigno 

que o prazo para da defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do(a) acusado(a) ou defensor constituído (CPP, artigo 396, 

parágrafo único).Transcorrido in albis o prazo para oferecimento da 
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resposta à acusação, certifique-se.Após, retornem os autos conclusos 

para suspensão do processo e do prazo prescricional (CPP, artigo 

366).Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA CLÁUDIA DE 

CARVALHO, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público 

contra Araçus Vitória Barbant, pela prática do crime tipificado no artigo 

129, § 9º do Código Penal e artigo 5º da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Cuiabá, 10 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77631 Nr: 10975-02.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNIL MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MUNIL MARQUES DE SOUZA, Rg: 30503, 

Filiação: Felipe Marques de Souza e Maria da Silva Souza, data de 

nascimento: 17/08/1957, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

motorista, Telefone 9982-4444. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação do réu acima qualificado para que tome 

conhecimento da decisão de fls. 132/134, abaixo transcrito

Despacho/Decisão: PROC: CRIME Nº 10975-02/2005 CÓD. 

77631ACUSADO: MUNIL MARQUES DE SOUZAVÍTIMA: KARLA MORAES 

DE SÁDELITO: ART. 302 DA LEI Nº 9.503/97 – Homicídio culposo na 

direção de veículo automotor. Vistos, etc...Trata-se de denúncia distribuída 

em 29/07/2011 na qual o Representante do Ministério Público imputa ao 

acusado MUNIL MARQUES DE SOUZA a prática da conduta tipificada no 

Art. 302 da Lei nº 9.503/97 – Homicídio culposo na direção de veículo 

automotor, porque em 19/10/2005 aproximadamente às 12h15min, na 

Avenida Fernando Correa da Costa, em frente ao Supermercado Comper, 

em Cuiabá-MT, o Acusado conduzindo veículo GM Omega CD, cor preta, 

placa KAB-3373, agindo imprudentemente e violando o dever de cuidado, 

atravessou o semáforo vermelho e atropelou a vítima KARLA MORAES DA 

SÁ, com 14 anos de idade na época do fato, que atravessava a Avenida, 

causando a sua morte, fls. 05/07. Protocolado na Central de Inquérito 

Policial – GEAP Capital em 08/08/2008, tendo sido deferido cinco pedidos 

de dilação às fls. 58, 70, 78, 112 e 115 até que se concluíram as 

investigações.Em 22/07/2011 a Representante do Ministério Público 

requereu antecedentes criminais do Acusado, fls. 119/120.A denúncia foi 

recebida em 26/08/2011, e determinou-se a citação do Acusado para 

apresentar defesa preliminar, sob pena de revelia conforme Art. 367 do 

C.P.P., fls. 121/122.Em 03/05/2012 foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça 

que não foi possível citar o Acusado pois o mesmo vendeu a casa e 

mudou-se sem deixar endereço, fls. 124.Em 27/06/2013 foi certificado pela 

Sra. Gestora que em decorrência da falta de servidores inúmeros 

processos ficaram sem cumprimento e muitos mantiveram seu curso 

processual porém lentamente, fls. 125. Em 30/07/2013, durante a 

Correição de 2013, determinou-se a citação por edital do Acusado, visto 

que ele encontra-se em local incerto e não sabido conforme certidão do 

Sr. Oficial de Justiça, fls. 126.Em 02/10/2014 foi certificado pelo Analista 

Judiciário afixação do edital de citação no átrio do Fórum, fls. 128.O edital 

de citação foi publicado no D.J.E. de nº 9392, disponibilizado em 

06/10/2014 e publicado em 07/10/2014, fls. 130. Em 18/11/2014 foi 

certificado o decurso do prazo para apresentação de resposta do 

Acusado, fls. 131.É o sucinto relatório.DECIDO. Considerando que o fato 

denunciado nesta ação penal ocorreu na data de 19/10/2005, depois do 

advento da Lei 9.271/96, a qual modificou a redação do Art. 366 do Código 

de Processo Penal, decorridos cinco anos, dez meses e sete dias de 

tramitação inquisitorial, a denúncia foi recebida na data de 26/08/2011, e 

decorridos até a presente data três anos, sete meses e vinte e oito dias 

de tramitação processual, restam ainda quatro anos, quatro meses e dois 

dias, para o reconhecimento da extinção do prazo prescricional, que no 

caso presente é de OITO ANOS, nos termos do Art. 109, inciso IV do 

Código Penal, por isso, com fundamento no Art. 366 do Código de 

Processo Penal, SUSPENDO O PRESENTE PROCESSO PENAL Nº 

10975-02/2005, que o Ministério Público promove contra o acusado MUNIL 

MARQUES DE SOUZA, até a data de 24 de abril de 2023 (Art. 109, inciso 

IV do Código Penal), quando voltará a correr O PRAZO PRESCRICIONAL 

DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO desta Ação Penal Pública, até a 

data de 26 de agosto de 2027, posto que o Acusado foi citado por edital e 

não apresentou sua defesa preliminar (fls. 131).Comparecendo o 

Acusado a  qua lquer  tempo,  CERTIF IQUE-SE e  À 

CONCLUSÃO.PUBLIQUE-SE na íntegra no Diário de Justiça para intimação 

do Acusado. NOTIFIQUE o d. Promotor de Justiça desta decisão. 

DECORRIDOS os dois prazos acima (Suspensão Processual e 

Prescricional e Prescrição da Pretensão Punitiva) sem manifestação das 

Partes, DÊ-SE VISTAS novamente ao Ministério Público e à CONCLUSÃO, 

para extinção e arquivamento definitivo do processo.AGUARDE-SE 

decorrerem os prazos acima no Arquivo Provisório (Cód. 108) e DÊ-SE 

BAIXA nos relatórios (Art. 366 CPP).CUMPRA-SE sucessivamente.Cuiabá, 

24 de abril de 2015. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

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 DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 106965 Nr: 11436-03.2007.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ROCHA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS 

- OAB:13382/MT

 Intimação para o Dr. Luciano Pedroso de Jesus informar dados bancários 

para transferência do valor da fiança.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 537410 Nr: 29000-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZETINHO ROQUE DE ALMEIDA, ROSINO 

ANTERO DE SOUZA, ALEX FONTES MEIRA E SILVA, SANDRO LUCIO 

FERNANDES DA SILVA, ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10623/O

 VISTOS ETC.

Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi recebida à fl. 150, 

tendo o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína declinado da competência 

em favor desta Vara especializada (fls. 594/595).

Às fls. 598/600, o Ministério Público com atribuições perante este Juízo 

Militar, ratificou a denúncia ofertada às fls. 5/10 em desfavor dos policiais 

militares ALEX FONTES MEIRA E SILVA, ZETINHO ROQUE DE ALMEIDA, 

ROSINO ANTERO DE SOUZA ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO E 

SANDRO LÚCIO FERNANDES DA SILVA.

 Deste modo, RATIFICO todos os atos processuais praticados pelos Juízos 

da 1ª e 3ª Varas da Comarca de Juína (fl. 463), inclusive os decisórios, 

determinando o processamento da ação penal perante o JUÍZO 

SINGULAR.

 Adiante, dando prosseguimento à instrução da ação penal, deprequem-se 

à Comarca de Juína as inquirições da testemunha de acusação Marcelo 

dos Santos Dill (fl. 557/558) e das testemunhas de defesa arroladas à fl. 

499.

 Outrossim, seguindo entendimento do Pretório Excelso, os interrogatórios 
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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).

Intimem-se às partes acerca desta decisão e para, no prazo de 5 dias, 

indicar os quesitos que acompanharão as missivas.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 159004 Nr: 6356-53.2010.811.0042

 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): MANOEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:14787

 VISTOS ETC.

A defesa do réu, na fase do artigo 427 do CPPM, requereu que se 

proceda a novo interrogatório do réu, em face do entendimento do STF, de 

que o interrogatório do acusado se dará ao final da instrução processual 

(fls. 831/832).

Defiro o pedido, tendo em vista o entendimento consolidado pelo STF no 

julgamento do HC 127900, em 3.8.2016.

 DESIGNO sessão de instrução para o dia 28.3.2019 às 15h30min, visando 

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.: 141194 Nr: 16376-40.2009.811.0042

 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): LUIS CARLOS SANTOS, EDIMAR GOMES 

EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE RAMOS NOBRE - 

OAB:20.883/E, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - OAB:25.277/O, 

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 28.3.2019, às 16h visando às 

oitivas das testemunhas arroladas pelas defesas às fls. 371 e 375, bem 

como os interrogatórios dos réus.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 310500 Nr: 8491-04.2011.811.0042

 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, 

IRACI PEREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVANIL EMILIO DE SOUZA - 

OAB:5064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de julgamento para o dia 30.10.2018, às 13h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 168684 Nr: 15975-07.2010.811.0042

 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): CALIXTO MOISÉS MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 VISTOS ETC.

DEFIRO o pedido de redesignação postulado pelo Ministério Público (fls. 

284/295).

 Desta feita, REDESIGNO a sessão de julgamento para o dia 25.10.2018 às 

13h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 382015 Nr: 23841-27.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVAN LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Requerida para ciência da juntada de 

Ofício nº 2485/2018 oriundo da Quarta Vara Criminal da Comarca de 

Lucas do Rio Verde– MT, em que foi distribuída Carta Precatória (n 

3709-95.2018.811.0045– Cód. 156365) e designada audiência para o dia 

23/10/2018, às 15h45min para INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA Janaina 

Alves De Oliveira, para querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 150428 Nr: 17893-80.2009.811.0042

 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): JOENIL RIBEIRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS 

- OAB:25.277/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Requerida para ciência da juntada de 

Ofício nº 1032/2018 oriundo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca 

de Chapada dos Guimarães – MT, em que foi distribuída Carta Precatória 

(n. 3818-75.2018.811.0024 – Cód. 109601) e designada audiência para o 

dia 06/11/2018, às 16h para INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA Jeremias Paulo 

Da Silva, para querendo, acompanhar o ato.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 142415 Nr: 9451-28.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENILSON BENEDITO DA GUIA, CLAUDEMI 

LEMES COSTA, JEAN CARLOS ARRUDA PAULA, EBERSON DE ARRUDA 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, 

Odilson das Neves Graus Junior - OAB:6836, Rodrigo Pierazzo 

Aparecido da Silva - OAB:159771, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) Rodrigo 

Pierazzo Aparecido da Silva para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 
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metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa; 

bem como sob pena de busca e apreensão dos autos, considerando que 

está em carga fora da secretaria desde 20/092018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 59554 Nr: 5537-82.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CORREA VASCONCELOS, 

ARLINDO MARIA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, VERÔNICA JANETE GODOY 

DIAS DE ABREU LIMA - OAB:SP 397548

 “Vistos, etc.

 I – Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca 

das testemunhas faltantes, conforme requerido (ocorrência 02).

II – Desde logo, designo o dia 30 de janeiro de 2019, às 15h00min para a 

oitiva das testemunhas faltantes, bem como o interrogatório dos 

acusados.

 III - Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

14ª Vara Criminal

Expediente

 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:Réu(s): Edward Rodrigues Santos de Almeida, Cpf: 

01087821150, Rg: 1.164.143-6 SSP Filiação: Jose Rodrigues de Almeida e 

Idalina Santos de Almeida, data de nascimento: 10/12/1979, brasileiro(a), 

solteiro(a), pintor, Endereço: Rua 24, Q 312, Lote 04, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Campo Novo do Parecis-MT

Finalidade:Intimar o réu, acima qualificado, 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.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 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:Réu(s): Edward Rodrigues Santos de Almeida, Cpf: 

01087821150, Rg: 1.164.143-6 SSP Filiação: Jose Rodrigues de Almeida e 

Idalina Santos de Almeida, data de nascimento: 10/12/1979, brasileiro(a), 

solteiro(a), pintor, Endereço: Rua 24, Q 312, Lote 04, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Campo Novo do Parecis-MT

Finalidade:Intimar o réu, acima qualificado, 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.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 525418 Nr: 17371-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586/0

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, ARIANE 

FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB/MT 12.586, a fim de que apresente 

os quesitos para o laudo pericial de necropsia conforme decisão de fls. 

273 no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 331827 Nr: 12290-21.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE MESQUITA 

ALENCASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE OLIVEIRA 

PASSOS - OAB:292512, EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB:11192/MT, 

FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - OAB:235379

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, ANTONIO 

DE OLIVEIRA PASSOS OAB/SP 292.512-A, 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.: 541876 Nr: 33272-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RICARDO DE JESUS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA GALESKI BELO - 

OAB:20401/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, RAFAELA 

GALESKI BELO OAB/MT 20.401, para que em 15 (quinze) dias, emende a 
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inicial, adequando-a aos termos do art. 319 CPC, bem como esclareça o 

que pretende com a presente medida, nos termos do art. 381, § 5° CPC, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 530225 Nr: 21999-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLPDS, RMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, EMERSON 

DA SILVA MARQUES OAB/MT 16.877, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente a resposta à acusação em favor do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 424280 Nr: 30043-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBIS BARBOSA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069

 Vistos.

Cumpra-se a sentença proferida nos autos em apenso (Código nº 

365081).

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 365081 Nr: 4862-17.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069 - MT

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, mediante 

sentença absolutória imprópria, reconheço a materialidade e autoria do 

crime em tela e ABSOLVO o denunciado IBIS BARBOSA VIEIRA, 

devidamente qualificado nos autos, nos termos do artigo 386, inciso VI, do 

Código de Processo Penal. E, diante do que dispõe o inciso III do parágrafo 

único do referido artigo, bem como o artigo 97 do Código Penal, passo a 

discorrer sobre a medida de segurança a ser aplicada.Impõe-se 

mencionar que as medidas de segurança são consequências jurídicas do 

delito, que possuem fundamento na periculosidade do agente. (...).Isto 

posto, APLICO ao réu IBIS BARBOSA VIEIRA a medida de segurança 

consubstanciada em TRATAMENTO AMBULATORIAL, por tempo 

indeterminado, a ser cumprido no CAPS - Centro de Apoio Psicossocial 

desta municipalidade, devendo a primeira avaliação (perícia médica) ser 

realizada 01 (um) ano após a coisa julgada, conforme dispõe o artigo 97, 

§1º, da Lei Penal, e, caso perdure a insanidade, deverão ser realizadas 

avaliações semestrais, forte no artigo 97, § 2º, do mesmo diploma legal.Por 

fim, diante de todo o exposto, entendo que até o transito em julgado faz-se 

necessária a manutenção das medidas cautelares deferidas nos itens 3 e 

4 da decisão de fls. 81/82.Traslade-se cópia desta decisão aos autos de 

Incidente de Insanidade Mental de Código nº 424280, arquivando-o e 

promovendo as baixas e anotações de praxe e, translade-se ao presente 

feito cópia do laudo pericial contido naqueles autos (fls. 142/146 daqueles 

fólios).Isento o réu de custas e despesas processuais.Transitada em 

julgado a presente sentença: expeça-se a correspondente guia de 

execução penal e encaminhe-a ao juízo competente; arquive-se com as 

baixas, anotações e comunicações de estilo.Observem-se as demais 

orientações da Corregedoria-Geral de Justiça, pertinentes a aplicação da 

medida de segurança.Às providências necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 400927 Nr: 5176-26.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE SCANDELARI 

RAUPP - OAB:46.106, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:44.869/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, LUIS 

ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:48.609/DF, MARIO RIBEIRO DE 

SÁ - OAB:2521, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO 

com o fim de CONDENAR O RÉU JOSÉ GERALDO RIVA pela prática dos 

crimes previstos no art. 312 do CP e art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos, 9 

(nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade 

o julgamento em segundo grau, de acordo com jurisprudência do STF.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 26882 Nr: 1256-98.2002.811.0042

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PULQUÉRIO NETO SOARES DA SILVA, 

WANDERLEY SANTANA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166/B, ARVELINA NÉRIS DE ASSUNÇÃO - OAB:6464, 

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - OAB:9504/MT, FLAVIA 

MARIA CAPISTRANO DIAS MAGALHÃES - OAB:10800, LUIZ GUSTAVO 

DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:17563/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se a Sentença e Decisões Superiores

Após ao Arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 525943 Nr: 17888-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DOURADO SARRAF DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELDES LAZZARI LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:21515/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

Embargate para impugnar a contestação, no prazo legal, conforme 

determinado às fls. 28vº.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 516400 Nr: 8788-64.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandu da 

Silva - OAB:

 Certifico e dou fé que verifiquei não constar a publicação da intimação no 
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DJE nº 10343, conforme certidão expedida no dia 21/09/2018. Diante do 

fato, publico nesta data, nova intimação para a defesa do acusado da 

audiência de inquirição da testemunha de acusação, designada para o dia 

11 de outubro de 2018, às 13:30 horas, na sede deste Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 400854 Nr: 5104-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE SCANDELARI 

RAUPP - OAB:46.106, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:44.869/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, LUIS 

ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:48.609/DF, MARIO RIBEIRO DE 

SÁ - OAB:2521, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO 

com o fim de CONDENAR O RÉU JOSÉ GERALDO RIVA pela prática dos 

crimes previstos no art. 312 do CP e art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos, 9 

(nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade 

o julgamento em segundo grau, de acordo com jurisprudência do STF.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 167234 Nr: 14538-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:44.869/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250.016, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26966, VALBER DA SILVA MELO 

- OAB:8927

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO 

com o fim de CONDENAR O RÉU JOSÉ GERALDO RIVA pela prática dos 

crimes previstos no art. 312 do CP e art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos, 9 

(nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade 

o julgamento em segundo grau, de acordo com jurisprudência do STF.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 167226 Nr: 14530-51.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE SCANDELARI 

RAUPP - OAB:46.106, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:44.869/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, LUIS 

ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:48.609/DF, MARIO RIBEIRO DE 

SÁ - OAB:2521, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO 

com o fim de CONDENAR O RÉU JOSÉ GERALDO RIVA pela prática dos 

crimes previstos no art. 312 do CP e art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos, 9 

(nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 01 (um) salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade 

o julgamento em segundo grau, de acordo com jurisprudência do STF.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 516775 Nr: 9116-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILTON REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Ferreira Vitorino - 

OAB:4327-A

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 517478 Nr: 9740-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BLONKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON O. NASCIMENTO - 

OAB:6.503/MS, ROBINSON FERNANDO ALVES - OAB:8333/MS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 525463 Nr: 17414-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THATIANA CORREA POLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARQUES DE 

CAMARGO - OAB:141.369/SP, HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS - 

OAB:375.671/SP, WILLIAM CACERES - OAB:283.469/SP

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 520400 Nr: 12492-85.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA LANNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 24674 Nr: 1267-30.2002.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO, ZILMA 

TORRACA MATOS, RODRIGO DE MATOS EMILIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BARDUSCO 

SILVA - OAB:Promotora 3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS 

- OAB:1412-A, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6693, MARTA 

XAVIER DA SILVA - OAB:12162/MT, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948-O/MT

 Por todo o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os 

embargos de declaração opostos pela Defesa de Zilma Torraca Matos, 

para reconhecer que houve omissão na sentença condenatória e, via de 

consequência, proceder à substituição da pena privativa de liberdade por 

02 (duas) penas restritivas de direito, nos termos do art. 44, do Código 

Penal, cujas condições deverão ser definidas pelo Juízo da Vara de 

Execução Penal.1.1 - Outrossim, considerando que o Parquet interpôs 

recurso de apelação, INDEFIRO, por ora, o pleito da Embargante para 

análise da extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, 

na modalidade retroativa, em virtude da ausência do trânsito em julgado da 

sentença condenatória para o Ministério Público.2. Diante da certidão de 

tempestividade de fls. 1370, RECEBO o recurso de apelação interposto 

pelo Ministério Público a fls. 1365, cujas razões recursais aportaram aos 

autos às fls. 1377/1384.2.1 Intimem-se as defesas dos acusados para 

apresentarem as contrarrazões recursais, no prazo de 08 (oito) dias (art. 

600 CPP).2.2 Vinda as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça com as homenagens e respeito deste Juízo. Int. 

cumpra-se.Às providências.
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Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1032980-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. P. M. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. V. D. S. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1032980-47.2018.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: JESSICA LEE PEREIRA MONTEIRO, Endereço: Rua 12, nº 

16, quadra 24, Bairro Morada do Ouro I, Cuiabá, Telefone: (65) 

99998-8930. REQUERIDO: SILVAL VIEIRA DE SÁ JÚNIOR, Endereço: Praça 

Alencastro, Bairro Centro, Prefeitura Municipal de Cuiabá, Telefone: (65) 

99241-8973. VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por JESSIKA LEE PEREIRA MONTEIRO nos termos do art. 18 da 

Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica caracterizada em crime apenado pelo Código Penal 

(Injúria) – B.O. 2018.307434, por parte do requerido SILVAL VIEIRA DE SÁ 

JÚNIOR, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de 

urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Prestação de alimentos provisionais, 

que arbitro na quantia de R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete reais), 

equivalente a meio salário mínimo, que para o momento me parece 

adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo 

agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). 

Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter emergencial e 

cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, 

devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos em 

prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão do direito de visitas aos dependentes 

menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do 

estudo psicossocial das partes para sua apreciação, conforme a própria 

orientação da Lei nº 11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. 

Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o 

exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das 

medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de 

confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à 

Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo 

Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 23/10/2018 às 

17h00min para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o 

requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a 

advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido 

deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. 

INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

09/11/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por 

oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 02 de 

outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022045-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ INACIO ALMEIDA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1022045-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LUIZ INACIO 

ALMEIDA RÉU: BENEDITA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO Cód. 

1022045-45.2018.8.11.0041. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS 

proposta por LUIZ INÁCIO ALMEIDA em face de BENEDITA AUXILIADORA 

DE FIGUEIREDO, devidamente qualificados (doc. 14281262). Na inicial, o 

requerente pugna pela decretação de alimentos provisórios no montante 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em face da requerida, através 

de concessão de tutela de urgência antecipatória, uma vez que o mesmo 

estaria doente e sempre teria contado com a ajuda financeira da 

ex-convivente que percebe aposentadoria pelo IBGE no montante 

equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). O processo foi recebido pela 

MM Juíza da 4ª Vara de Família da Capital (doc. 14621709) em 10/08/2018, 

sendo deferido os benefícios da gratuidade da justiça e a prioridade de 

tramitação por envolver idosos, contudo, houve indeferimento do pedido 

de tutela de urgência com relação a fixação dos alimentos provisórios em 

favor do requerente, sob argumento da necessidade de maior dilação 

probatória para verificação da possibilidade da requerida e da 

necessidade do requerente, oportunidade em que já houve a designação 

de audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento. Na 

sequência, a requerida apresentou petição acompanhada de procuração, 

requerendo o encaminhamento dos autos a essa Vara Especializada (doc. 

15114110), em razão das Medidas Protetivas que tramitam com relação às 

partes (id. 525729), o que foi acolhido pelo MM Juiz que conduzia o feito, 

determinando o encaminhamento dos autos a essa Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em 27/09/2018 (doc. 

15419756). Os autos vieram conclusos através do Sistema PJE nesta 

data. RATIFICO os atos já praticados pelo Juízo da 4ª Vara de Família e 

Sucessões de Cuiabá e recebo o feito no estado em que se encontra. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 13/11/2018 às 13h00min. 

Esclareço, por oportuno, que o prazo para a requerida apresentar 

contestação fluirá a partir da audiência de conciliação designada, caso 

esta não seja exitosa, nos termos do art. 335 do CPC. Ainda, que o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa, nos termos do §8º do art. 334, do CPC, bem como 

que no ato as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo. 

INTIMEM-SE às partes através de seus advogados – via DJE. Ciência ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 02 de 

outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 402993 Nr: 7303-34.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502, patrícia aparecida de almeida maciel - OAB:12507

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar a patrona da parte 

requerida para manifestar nos autos no prazo legal, apresentar memoriais 

finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 410520 Nr: 15234-88.2015.811.0042

 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: JDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9.502, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12507

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar a patrona da parte 

requerida para manifestar nos autos no prazo legal, apresentar memoriais 

finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 410539 Nr: 15249-57.2015.811.0042

 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: IAOV, JDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9.502, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12507

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar a patrona da parte 

requerida para manifestar nos autos no prazo legal, apresentar memoriais 

finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 415950 Nr: 21043-59.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE MICHELE GONÇALVES - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9.502, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12.507

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar a patrona da parte 

requerida para manifestar nos autos no prazo legal, apresentar memoriais 

finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 531954 Nr: 23711-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SGDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:24463/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA 

- OAB:18.857, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770

 Vistos.

Intime-se o requerido, através de seus advogados - via DJE, para se 

manifestar acerca da petição e documentos de fls. 25/36, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Na sequência, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 413425 Nr: 18319-82.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - 
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OAB:12145, WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - OAB:17.308/E

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o acórdão de fls. 262/270 reformou 

parcialmente a sentença condenatória de fls. 199/204, absolvendo o réu 

do delito de ameaça, mantendo a condenação do mesmo pelo crime de 

lesão corporal.

Desta forma, expeça-se a devida Guia de Execução Penal, atentando-se à 

alteração acima mencionada.

No mais, defiro o pedido de juntada da procuração de fls. 276/278.

Após a ciência do Ministério Público, arquive-se o feito, com a adoção das 

formalidades de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 542580 Nr: 33967-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLONSIO VIEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173/O

 Id. 542580.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a presente carta precatória tem por 

finalidade o interrogatório do acusado Marlonsio Vieira de Jesus. Sendo 

assim, DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 13/03/2019 às 

13h30min.

INTIME-SE o acusado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo competente para 

ciência da audiência designada.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 504602 Nr: 43616-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON ELEUTÉRIO GOMES 

- OAB:21893/MT

 Cód. 504602

VISTOS.

Compulsando os autos, verifica-se às fls.144/149 petição requerendo o 

desentranhamento da petição de fls. 107/111, uma vez que o objeto da 

mesma é estranho ao presente feito, além de requerer o recolhimento da 

tornozeleira eletrônica e a desativação do botão do pânico diante da 

certidão informando que desde 18/07/2018 o equipamento da vítima se 

encontra sem comunicação. Por fim, a defesa ainda requer a suspensão 

do processo em razão da internação para tratamento que terá a duração 

de 180 dias nos termos da certidão de fls. 150.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da internação do acusado para tratamento e da impossibilidade de 

comparecimento em audiência, REVOGO a audiência de instrução 

designada para o dia 03/10/2018 às 14:00 horas.

De outro lado, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo pelo período 

de 180 dias por ausência de previsão legal.

Desde já, DESIGNO audiência de instrução para o dia 26/03/2019, ou seja, 

mais de 180 dias após a declaração apresentada às fls. 150.

Outrossim, verifica-se petição às fls. 107/111 juntada equivocadamente, 

pois versa sobre matéria cível estranha ao presente feito. Assim, 

DETERMINO o desentranhamento da referida petição com a sua juntada 

nos autos do cumprimento de sentença n. 3109-83.2018.811.0042 (cód. 

510400).

Por fim, em relação ao pedido de “recolhimento da tornozeleira eletrônica” 

e “desativação do botão do pânico”, REMETAM-SE os autos ao Ministério 

Público para manifestação.

INTIMEM-SE pessoalmente o acusado e a vítima.

INTIME-SE a testemunhas Abel Ribeiro arroladas às fls. 45.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela defesa às fls. 87, inclusive 

com a expedição de carta precatória para a respectiva oitiva no juízo 

deprecado, caso o endereço seja em outra comarca.

Ciência ao Ministério Público.

INITME-SE o patrono do acusado via DJE.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 1º de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 504602 Nr: 43616-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON ELEUTÉRIO GOMES 

- OAB:21893/MT

 Cód. 504602

VISTOS.

Compulsando os autos, verifica-se às fls.144/149 petição requerendo o 

desentranhamento da petição de fls. 107/111, uma vez que o objeto da 

mesma é estranho ao presente feito, além de requerer o recolhimento da 

tornozeleira eletrônica e a desativação do botão do pânico diante da 

certidão informando que desde 18/07/2018 o equipamento da vítima se 

encontra sem comunicação. Por fim, a defesa ainda requer a suspensão 

do processo em razão da internação para tratamento que terá a duração 

de 180 dias nos termos da certidão de fls. 150.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da internação do acusado para tratamento e da impossibilidade de 

comparecimento em audiência, REVOGO a audiência de instrução 

designada para o dia 03/10/2018 às 14:00 horas.

De outro lado, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo pelo período 

de 180 dias por ausência de previsão legal.

Desde já, DESIGNO audiência de instrução para o dia 26/03/2019, ou seja, 

mais de 180 dias após a declaração apresentada às fls. 150.

Outrossim, verifica-se petição às fls. 107/111 juntada equivocadamente, 

pois versa sobre matéria cível estranha ao presente feito. Assim, 

DETERMINO o desentranhamento da referida petição com a sua juntada 

nos autos do cumprimento de sentença n. 3109-83.2018.811.0042 (cód. 

510400).

Por fim, em relação ao pedido de “recolhimento da tornozeleira eletrônica” 

e “desativação do botão do pânico”, REMETAM-SE os autos ao Ministério 

Público para manifestação.

INTIMEM-SE pessoalmente o acusado e a vítima.

INTIME-SE a testemunhas Abel Ribeiro arroladas às fls. 45.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela defesa às fls. 87, inclusive 

com a expedição de carta precatória para a respectiva oitiva no juízo 

deprecado, caso o endereço seja em outra comarca.

Ciência ao Ministério Público.

INITME-SE o patrono do acusado via DJE.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 1º de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 504602 Nr: 43616-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON ELEUTÉRIO GOMES 

- OAB:21893/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 295 de 524



 Cód. 504602

VISTOS.

Compulsando os autos, verifica-se às fls.144/149 petição requerendo o 

desentranhamento da petição de fls. 107/111, uma vez que o objeto da 

mesma é estranho ao presente feito, além de requerer o recolhimento da 

tornozeleira eletrônica e a desativação do botão do pânico diante da 

certidão informando que desde 18/07/2018 o equipamento da vítima se 

encontra sem comunicação. Por fim, a defesa ainda requer a suspensão 

do processo em razão da internação para tratamento que terá a duração 

de 180 dias nos termos da certidão de fls. 150.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da internação do acusado para tratamento e da impossibilidade de 

comparecimento em audiência, REVOGO a audiência de instrução 

designada para o dia 03/10/2018 às 14:00 horas.

De outro lado, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo pelo período 

de 180 dias por ausência de previsão legal.

Desde já, DESIGNO audiência de instrução para o dia 26/03/2019, ou seja, 

mais de 180 dias após a declaração apresentada às fls. 150.

Outrossim, verifica-se petição às fls. 107/111 juntada equivocadamente, 

pois versa sobre matéria cível estranha ao presente feito. Assim, 

DETERMINO o desentranhamento da referida petição com a sua juntada 

nos autos do cumprimento de sentença n. 3109-83.2018.811.0042 (cód. 

510400).

Por fim, em relação ao pedido de “recolhimento da tornozeleira eletrônica” 

e “desativação do botão do pânico”, REMETAM-SE os autos ao Ministério 

Público para manifestação.

INTIMEM-SE pessoalmente o acusado e a vítima.

INTIME-SE a testemunhas Abel Ribeiro arroladas às fls. 45.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela defesa às fls. 87, inclusive 

com a expedição de carta precatória para a respectiva oitiva no juízo 

deprecado, caso o endereço seja em outra comarca.

Ciência ao Ministério Público.

INITME-SE o patrono do acusado via DJE.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 2 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1032862-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

G. C. D. C. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1032862-71.2018.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: GRAUCILENE CORREA DA CRUZ, Endereço: Rua J1, casa 

93, quadra 34, Bairro Residencial Nova Canaã, Cuiabá, Telefone: (65) 

99323-7804. REQUERIDO: MARCO DE GOIS, Endereço: Rua Bem-te-vi, 

casa 15, quadra 15, Bairro Residencial Alto da Boa Vista, Cuiabá, 

Telefone: (65) 99905-9908. VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por GRAUCILENE CORREA DA CRUZ nos termos do 

art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme 

disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à 

família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em crimes apenados 

pelo Código Penal (Ameaça e Injúria) – B.O. 2018.306874, por parte do 

requerido MARCO DE GOIS, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos 

da Lei nº 11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela 

de urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Prestação de alimentos provisionais, 

que arbitro na quantia de R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete reais), 

equivalente a meio salário mínimo, que para o momento me parece 

adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo 

agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). 

Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter emergencial e 

cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, 

devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos em 

prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão do direito de visitas aos dependentes 

menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do 

estudo psicossocial das partes para sua apreciação, conforme a própria 

orientação da Lei nº 11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. 

Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o 

exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das 

medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de 

confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à 

Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 
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inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo 

Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 16/10/2018 às 

17h00min para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o 

requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a 

advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido 

deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. 

INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

09/11/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por 

oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 1º de 

outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1033081-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

E. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1033081-84.2018.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: ERENY RODRIGUES DOS SANTOS, Endereço: Rua 

Principal, nº 139, Bairro Jardim Ubirajara, Cuiabá, Telefone: (65) 

99289-5564. REQUERIDO: ARCY DA SILVA DOURADOS, Endereço: 

Avenida Miguel Sutil, Bairro Araés, Cuiabá, Telefone: prejudicado. VISTOS. 

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por ERENY 

RODRIGUES DOS SANTOS nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, 

restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência 

aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), 

segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e 

proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça 

e Injúria) – B.O. 2018.306105, por parte do requerido ARCY DA SILVA 

DOURADOS, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de 

urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Suspensão da posse e/ou restrição do porte de 

armas de fogo, devendo ser comunicado ao órgão competente, inclusive 

para que se proceda o necessário para sua apreensão (art. 22, I, § 2º, da 

Lei nº 11.340/2006). Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 

convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor 

de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem 

como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). No cumprimento 

do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências desta decisão 

poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 

11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 

2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à 

Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo 

Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 23/10/2018 às 

17h30min para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o 

requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a 

advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido 

deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. 

INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

09/11/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por 

oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 02 de 
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outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1033122-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1033122-51.2018.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: MARIA DIVINA FERREIRA DA SILVA, Endereço: Rua Nova 

Esperança – Pequizeiro, quadra 40, lote 17, Bairro Nova Esperança, 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99961-9878. REQUERIDO: PAULO RICARDO 

FERREIRA DA SILVA, Endereço: Rua Pequizeiro, lote 17, quadra 40, Bairro 

Nova Esperança, Santo Antônio do Leverger, Telefone: (65) 99937-7101. 

VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por 

MARIA DIVINA FERREIRA DA SILVA nos termos do art. 18 da Lei nº 

11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça 

e Dano) – B.O. 2018.305182, por parte do requerido PAULO RICARDO 

FERREIRA DA SILVA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei 

nº 11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de 

urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Suspensão da posse e/ou restrição do porte de 

armas de fogo, devendo ser comunicado ao órgão competente, inclusive 

para que se proceda o necessário para sua apreensão (art. 22, I, § 2º, da 

Lei nº 11.340/2006). Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 

convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor 

de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem 

como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Prestação de 

alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 477,00 (quatrocentos 

setenta e sete reais), equivalente a meio salário mínimo, que para o 

momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter 

emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal 

limitada, devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos 

em prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão do direito de visitas aos dependentes 

menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do 

estudo psicossocial das partes para sua apreciação, conforme a própria 

orientação da Lei nº 11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. 

Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o 

exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das 

medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de 

confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. Com 

relação ao pedido de encaminhamento da ofendida e seus dependentes a 

programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da 

Lei nº 11.340/2006), necessário se faz aguardar a realização do estudo 

psicossocial a fim de que seja identificado qual programa em especial se 

adequa à situação fática apresentada nos autos. Após a juntada do 

referido estudo e diante das constatações realizadas, se verificará se 

cabe encaminhamento a programas de assistência social (ex. cestas 

básicas), acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos municipais 

respectivos), etc. Afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos 

direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos (art. 23, III, da Lei nº 

11.340/2006). INDEFIRO o pedido de afastamento da ofendida do lar, uma 

vez que incompatível com a medida acima deferida de recondução da 

ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio. Separação de 

corpos (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código 

Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que 

coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união 

estável, devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 

(trinta) dias. INDEFIRO o pedido de “restituição de bens”, uma vez que em 

momento nenhum nestes autos foi alegado pela vítima qualquer subtração 

de bens pelo agressor. Proibição temporária ao agressor para celebração 

de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum 

do casal (art. 24, II, e seu parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006), 

devendo ser oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá 

acerca da presente restrição. Em havendo bens em outras localidades, 

deverá a vítima informar nos autos para que os Cartórios respectivos 

possam ser oficiados. INDEFIRO o pedido de “prestação de caução 

provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais”, tendo 

em vista que a vítima não indicou os danos materiais suspostamente foram 

suportados, não realizando qualquer início de prova que pudesse embasar 

a obrigação de prestar garantia para o pagamento de uma eventual e 

posterior indenização, como consequência do ato ilícito perpetrado. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Consigno, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à 

Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 
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inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo 

Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 30/10/2018 às 

13h30min para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o 

requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a 

advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido 

deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. 

INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 

09/11/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por 

oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 02 de 

outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022045-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ INACIO ALMEIDA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENEDITA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1022045-45.2018.8.11.0041. Ação: 

Alimentos Vistos, etc... Observa-se dos autos que a Requerida, citada, Id 

n. 15064083, apresentou petição, Id n. 15114110, acompanhada de 

documentos, requerendo o envio destes autos ao Juízo da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta 

Comarca, sob a alegação de que lá está em curso o processo de código 

n. 525729, envolvendo as partes, no qual o Requerente é acusado de 

maus tratos para com a Requerida, bem como há, também, pedido relativo 

a dissolução da união estável, separação de bens e outros direitos. Dito 

isso, cumpre ressaltar que o artigo 33 da Lei nº 11.340/2006 traz que toda 

e qualquer demanda de natureza familiar que tenha como nascedouro a 

ocorrência de episódios de violência doméstica deverão ser processadas 

e julgadas perante as Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher. Dessa forma, a competência absoluta prevalece sobre a noticiada 

prevenção. Neste sentido, aliás, é firme a jurisprudência do e. TJMT: “(...) 

É incompetente o Juízo da Vara de Família nas causas que envolvem a 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista 

que consoante o artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, as Varas Especializadas 

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher acumularão 

competência cível e criminal para conhecer, processar e julgar demandas 

dessa natureza ” (TJ/MT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 42373-2011, Rel. Desa. 

ClariceClaudino da Silva, j. em 10/8/2011) (g.n.) Ainda: "[...] Pedido que tem 

por fundamento ou mantenha relação com a prática de violência doméstica 

e familiar contra a mulher submete-se à competência de juízo 

especializado para estas causas. A força atrativa do art. 14, da Lei n. 

11.340/2006 torna absoluta a competência do juízo especializado em 

violência doméstica e familiar para as ações que envolvam as mesmas 

partes . Decisão que não submete o pedido ao exame de mérito, mas o 

afasta sob o argumento de via judicial imprópria, impõe sua devolução ao 

juízo a quo. (...).” (TJ/MT, 5ª Câmara Cível, RAI nº 113921/2011, Rel. Des. 

Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em11/04/2012) (g.n.) Pelo exposto 

declino a competência e o faço para determinar a remessa destes autos 

ao r. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher, com as cautelas de estilo, mediante as baixas e 

anotações necessárias. Às providências, com urgência. Diante do acima 

decidido, cancelo a audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento designada para o dia 02/10/2018 ás 13:30 horas. Intimem-se e 

cumpra-se.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 302952 Nr: 681-75.2011.811.0042

 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: GCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDODSS, GVCS, EBCS, JVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - UNIJURIS/UNIC - OAB:4522/MT, ELIANE ROSA 

FERNANDES DE ALBUQUERQUE - OAB:12.365-E, JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 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 o causídico 

JORGE JOSÉ NOGA, 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): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 440503 Nr: 17063-70.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS KLEBERSON ROSÁRIO LOPEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574, LAURA GABRIELLY GOMES GONÇALVES DE SOUZA 

(ESTAGIÁRIA UNIC) - OAB:19102/E

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO n. 52/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a causídica 

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO, 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 Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 448204 Nr: 25178-80.2016.811.0042

 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: LADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Chamo o feito à ordem.

II. Compulsando os autos verifico que a requerida propôs reconvenção em 

sua contestação, pugnando pela concessão de guarda unilateral em seu 

favor e fixação de alimentos em favor do filho menor.

III. Verifico, ainda, que o autor foi intimado, por meio de sua advogada, 

apenas para apresentar impugnação à contestação, não tendo sido o 

mesmo oportunizado especificadamente a apresentar resposta à 

reconvenção, nos termos do disposto no § 1º, do art. 343 , do CPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 299 de 524



IV. Com efeito, a fim de evitar eventual nulidade, impõe-se a intimação do 

autor, por meio de sua advogada, para que apresente resposta à 

reconvenção, no prazo de 15 dias, ex vi do disposto no art. 343, § 1º, do 

CPC.

V. Posto isto, intime-se o autor/reconvindo, na pessoa de sua advogada, 

para que, no prazo de15 dias, apresente resposta à reconvenção 

proposta pela requerida/reconvinte em sua contestação de fls. 28/33.

VI. Intime-se a requerida/reconvinte para que aporte aos autos, no prazo 

de 10 dias, cópia da certidão de nascimento do filho menor em comum do 

casal, por ser tal documento imprescindível ao deslinde do feito.

VII. Após, volvam-me conclusos.

VIII. Intime-se.

IX. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 404444 Nr: 8873-55.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Certifique-se se há ação penal relacionada aos fatos narrados neste 

incidente e em tramite nesta Vara Especializada.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 489528 Nr: 29001-28.2017.811.0042

 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: GPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE SOUZA SANTOS - 

OAB:10.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/MT

 XI.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos e em consonância 

com o disposto no art. 139, V, do CPC , designo audiência de tentativa de 

conciliação entre as partes para o dia 06/12/2018 às 13h30min. 

XII.Intime-se o requerido para que adote as providências legais quanto à 

alegada alienação parental.XIII.Intime-se o MP para que tome ciência da 

alegada alienação parental e para que, não havendo providências das 

partes, adote as providências legais, caso entenda existirem indícios da 

alegada alienação parental, haja vista se tratar de interesse de 

incapaz.XIV.Intimem-se as partes. Intime-se via DJE o patrono do autor. 

Certifique-se o requerente especificou as provas que pretende produzir, 

conforme determinado em decisão de fl. 282.XV.Considerando o teor da 

petição de fls. 237/241, determino, ad cautelam, que a requerida se 

abstenha de mudar para outro país ou Estado com o filho menor, sem 

p r é v i a  c o m u n i c a ç ã o  e  a n á l i s e . X V I . E x p e ç a - s e  o 

necessário.XVII.Intimem-se.XVIII.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 473762 Nr: 13663-14.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que a vítima não foi intimada pessoalmente quanto à 

sentença de fls.81/85, conforme se infere da certidão de fl. 88, 

proceda-se nova tentativa de sua intimação pessoal.

II. Intime-se a requerente com os benefícios do art. 212 do CPC.

III. Sendo negativa a intimação da vítima por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

IV. Intime-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 434532 Nr: 10688-53.2016.811.0042

 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: SDSRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON PAULO ROMEIRO 

VIEIRA - OAB:21.403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465-B

 Autos n. 10688-53.2016.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

de Mato Grosso redesigno o ato para o dia 08.11.2018, primeira data livre 

na pauta, às 15 horas.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 428487 Nr: 3933-13.2016.811.0042

 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: AFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mackson Douglas Boabaid 

De Souza - OAB:20201/0

 Autos n. 3933-13.2016.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

de Mato Grosso redesigno a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 08.11.2018 às 14:00 horas, serão ouvidos o autor, as testemunhas 

arroladas na petição de fl. 08, bem como Iris Gomes Ribeiro (fl. 112 – item 

f).

II – Dê-se vista a DP para informar se o autor tem interesse no 

cumprimento dos itens ‘b’ e ‘c’ de fls. 111/112.

III – Defiro o pedido formulado no item ‘e’ de fl. 112, com o fim de melhor 

instruir o feito.

IV – Efetive novo estudo psicossocial entre as partes, com o fim de 

averiguar se o genitor tem condições de exercer o direito de visitas em 

relação a criança.

V – Int.

VI – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 158160 Nr: 5517-28.2010.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL - OAB:14889

 Autos n. 5517-28.2010.811.0042.
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I. Em decorrência da convocação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

de Mato Grosso redesigno a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 08.11.2018 às 15:30 horas.

II – Int.

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 353686 Nr: 15233-74.2013.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ELIAS - OAB:77.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9996

 Autos n. 15233-74.2013.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

de Mato Grosso redesigno a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 08.11.2018 às 16:00 horas.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 499523 Nr: 38604-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DO RÉU, por meio do seu patrono, via DJE, para 

apresentar memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 512110 Nr: 4704-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SANTANA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON DA SILVA CORREA - 

OAB:23278

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder a INTIMAÇÃO DO RÉU, por meio do seu patrono, via DJE, para 

apresentar memoriais finais, no prazo legal, nos termos do despacho de 

fls. 124.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 428487 Nr: 3933-13.2016.811.0042

 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: AFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mackson Douglas Boabaid 

De Souza - OAB:20201/0

 Autos n. 3933-13.2016.8.11.0042.

I – Em análise dos autos, observo que a contestação não foi assinada pelo 

advogado (fls. 50/55). Aliado a isso, intimado via DJE o respectivo 

advogado não assinou a petição.

 A ausência de assinatura, bem como de sua não regularização no prazo 

fixado, torna a contestação apócrifa, tendo como consequência a revelia 

da ré, sem produzir os seus efeitos, ante o caráter indisponível do litígio.

Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

8.10.2018, às 16 horas.

II – Na audiência de instrução serão ouvidos o autor, as testemunhas 

arroladas na petição de fl. 08, bem como Iris Gomes Ribeiro (fl. 112 – item 

f).

III – Dê-se vista a DP para informar se o autor tem interesse no 

cumprimento dos itens ‘b’ e ‘c’ de fls. 111/112.

IV – Defiro o pedido formulado no item ‘e’ de fl. 112, com o fim de melhor 

instruir o feito.

V – Efetive novo estudo psicossocial entre as partes, com o fim de 

averiguar se o genitor tem condições de exercer o direito de visitas em 

relação a criança.

VI – Int.

VII – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 110628 Nr: 2498-67.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 1) Defiro o requerimento do Ministério Público de fls.89/93;

2) Intimem-se o Conselho Tutelar de Acorizal para que no prazo de 05 

dias, prestem as informações pormenorizadas ao feito, aclarando o que 

efetivamente recebeu do Município de Acorizal-MT decorrentes do pedido 

inicial, a partir do ajuizamento desta ação, ou seja, a partir de 19/06/2018, 

fazendo constar que o documento de informação deverá ser referendado 

por TODOS os Conselheiros Tutelares, estipulando de forma clara, quais 

as condições dos equipamentos recebidos (se recebidos), ou seja, se são 

novos, usados, se apresentam condições de uso, com qualidade, ou 

mesmo se apresentam ou apresentaram defeitos que prejudiquem o uso. 

Por fim, que aclarem se o telefone fixo está instalado e funcionando, bem 

como a internet e, não menos importante, se foi instalada IMPRESSORA no 

Conselho Tutelar.

3) Sem prejuízo das informações acima, designo audiência de Justificação 

para o di26/10/2018 às 14:00hrs;

4) Cadastrem-se os dados dos Advogados do Município de Acorizal, 

constantes na procuração de fls. 67.

5) Expeçam mandados de intimação para: Exmo Sr. Prefeito Municipal de 

Acorizal e todos os Conselheiros Tutelares para que compareçam a 

audiência de justificação acima designada.

6) Publique-se a presente decisão para ciência do Município de Acorizal.

7) Após a entrega das informações requeridas no item 1 deste despacho, 

dê-se vistas ao MP, para ciência das referidas informações e da data da 

audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 100971 Nr: 4488-64.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFMdSO, LJMdS, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, CEMGS-E(E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS - 

OAB:0, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062

 Vistos,

c) Decorrido o prazo, intimem-se a Energisa, para que informe se houve o 
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pagamento das faturas de energia elétrica da unidade consumidora 

6/2559255-1, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 108616 Nr: 865-21.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDPSR, MDPSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA 

- OAB:17857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o entendimento dos tribunais:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA 

NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM 

CRECHE DA REDE PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. 1. 

Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de matrícula em 

creche da rede pública próxima à residência da autora. 2. Embora o direito 

à educação infantil seja garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e 

assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) e Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4º, IV), sua concretização está 

vinculada a políticas públicas e obedece à rigorosa ordem de inscrição. 3. 

Havendo lista de espera, a intervenção judicial no sentido de compelir o 

Estado a efetivar a matrícula pretendida, sem atenção aos critérios 

classificatórios ou a ordem da lista de espera constituiria grave violação 

ao princípio da isonomia, em relação àquelas crianças que se encontram 

classificadas à frente do autor e que estão igualmente protegidas pela 

mesma garantia constitucional prevista no art. 208, IV, da CF. (...) 5. Apelo 

provido." (Acórdão n.964287, 20160110107863APO, Relator: JOÃO 

EGMONT 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no 

DJE: 08/09/2016. Pág.: 299/316)

Com base no exposto, constata-se que o acesso à educação aos 

menores de quatro anos é oferecido de forma gradual, nos termos do 

artigo 208, I da Constituição Federal.

Isto posto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, dê-se vistas ao Ministério Público 

e à parte autora.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 108627 Nr: 874-80.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMGSDM, CEGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EESB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SORAYA GAUTO MEDEIROS - 

OAB:21.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base no exposto, constata-se que o acesso à educação aos 

menores de quatro anos é oferecido de forma gradual, nos termos do 

artigo 208, I da Constituição Federal.

Isto posto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, dê-se vistas ao Ministério Público 

e à parte autora.

 Ainda, que este processo seja encaminhado a Procuradoria do Geral do 

Estado, na pessoa de seu representante legal para ciência do trâmite 

desta ação mandamental, conforme disposto no inciso II do artigo 7° da lei 

12.016/2009 e 183,$ 1° do CPC.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105721 Nr: 2826-31.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDDS, CCLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto Gomes de 

Oliveira - OAB:10168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) Defiro o pedido do Ministério Público de folhas 56;

2) Cumpra-se conforme requerido;

 3) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 111979 Nr: 3625-40.2018.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SSC, VLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19781/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto:

1) Designo Audiência de Justificação para o dia22/10/2018 as 15:00 

horas.

2) Intimem-se as partes, para que compareçam a audiência acima 

designada acompanhadas da infante Shopia Silva Coelho, para serem 

ouvidas por este Juízo;

3) Cita-se o Requerido, nos termos do artigo 158, §4° do ECA :

I - Deverá consta no edital a possiblidade de nomeação de defensor 

dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.

II - Afixe-se o edital no local de costume, e, após, certifique-se. (artigo 

257, II, do NCPC );

 III - Determino que seja juntado aos autos o exemplar da publicação do 

edital de citação, conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCPC;

 IV - Decorrido o prazo dos itens, certifique o Gestor se o Requerido, 

citado por edital, apresentou defesa no prazo legal, caso não tenha 

apresentado, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC , 

nomeio lhe como curadora especial, a Defensoria Pública que atua junto a 

esta Vara Especializada.

4) Notifique-se o Ministério Público e Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111677 Nr: 3378-59.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CJSV, CGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENY DO NASCIMENTO 

FRANCO GUIMARAES - OAB:16740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a) Indefiro o pedido de tutela antecipada formulado pelo Requerente 

Cláudio José Schimidt Villela;b) Cite-se a Requerida para responder a ação 

no prazo legal. c) Publique-se a presente decisão com restrição, por se 

tratar de processo que tramita em segredo de justiça, para ciência do 

advogado do Requerente.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 100722 Nr: 4276-43.2016.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA C/C 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: A. G. L.

CITANDO(A): ADRIANA GOMES LOPES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/09/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: R. L. de P., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA C/C 

PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante R. L. de P., e em desfavor da genitora 

Adriana Gomes Lopes. DESPACHO: "... Cite-se a requerida Adriana 

Gomes Lopes, por edital, conforme determina o artigo 158, 4ºdo ECA, para 

que no prazo de 10 (dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as 

provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas 
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e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 105358 Nr: 2513-70.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C 

AFASTAMENTO C/C GUARDA E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: R. M. V. dos S.

CITANDO(A): RAFAEL MARIANO VERONEZ DOS SANTOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/07/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: D. F. V. dos S., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C 

AFASTAMENTO C/C GUARDA E PEDIDOS LIMINARES, através da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do 

infante D. F. V. dos S., e em desfavor do primo Rafael Mariano Veronez 

dos Santos. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, 

entendo esgotados os meios para citação pessoal do requerido Rafael 

Mariano Veronez dos Santos, sendo adequada a citação por edital, com 

prazo de 20(vinte) dias (artigo 232, §2.º do CPC), para que no prazo de 

10(dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 109733 Nr: 1781-55.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: A. P. M. dos S.

CITANDO(A): ANDRESSA PAULA MATOSO DOS SANTOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: S. E. M., vem á presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E PEDIDO 

LIMINAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor do infante S. E. M., e em desfavor da genitora Andressa 

Paula Matoso dos Santos. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, 

§ 3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal da 

Requerida Andressa Paula Matoso dos Santos, sendo adequada a citação 

por edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 257, 3.º do NCPC), para que 

no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a 

serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 

documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 106751 Nr: 3687-17.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO/DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C 

PEDIDO DE LIMINAR DE GUARDA E PEDIDO DE DESACOLHIMENTO

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. P

CITANDO(A): MAURO PEREIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: M. V. de C. S. P, vem á presença de Vossa Excelência propor á 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO/DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C 

PEDIDO DE LIMINAR DE GUARDA E PEDIDO DE DESACOLHIMENTO, 

através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor 

do infante M. V. de C. S. P., e em desfavor do genitor Mauro Pereira. 

DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo 

esgotados os meios para citação pessoal do Requerido Mauro Pereira, 

sendo adequada a citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 

232, §2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo 

o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do "ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 2 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 104517 Nr: 1817-34.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODE FAMILIAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: S. S de J

CITANDO(A): SALETE SOUZA DE JESUS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/05/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: L. S de J., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODE FAMILIAR, através do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante L. S de J., e 

em desfavor da genitora Salete Souza de Jesus. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal da requerida Salete Souza de Jesus, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 232, 

§2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo 

o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 2 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 103269 Nr: 796-23.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADO COM 

PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E PEDIDO DE 

ADOÇÃO

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: S. S. de J.

CITANDO(A): SALETE SOUZA DE JESUS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: A. S. M., A. S. M., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR CUMULADO COM 

PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E PEDIDO DE 

ADOÇÃO, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO, a favor do infante A. S. M., A. S. M., e em desfavor da genitora 

Salete Souza de Jesus. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 

3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal da 

Requerida Salete Souza de Jesus, sendo adequada a citação por edital, 

com prazo de 20(vinte) dias (artigo 257, 3.º do NCPC), para que no prazo 

de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 2 de outubro de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 37323 Nr: 6206-87.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PADRE GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

BARROS - OAB:, Marilton Procópio Casal Batista - OAB:5604, Rafaela 

Toledo Procopiou - OAB:17507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, requerer o que de 

direito, bem como, juntar cálculo atualizado do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 56043 Nr: 230-10.2008.811.0057

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICLEA APARECIDA DE SOUZA 

CAVALCANTE - OAB:9.758 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Procedo intimação da parte, acerca do desarquivamento dos autos, bem 

como, para no prazo de 05 dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 51819 Nr: 1857-07.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Nigro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Galvan - OAB:8056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Procedo intimação da parte, para que toem ciência do desarquivamento 

dos autos.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 47/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal, no dia 01.10.2018 (segunda feira) das 

18h00min às 23h00min:J

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Ivana Luciano Ferri (Gestora judiciária)

Suellen Feitosa Costa (Assessora)

Thais Oliveira Nascimento (Assessora)

Diego Tiago da C. Cabral (Técnico de Informática)

Victor Hugo Borges da Silva (Agente de infância)

Nilton Tavares Filgueira (Agente de infância)

Luis Cesar Vergilio da Silva (Motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.PATRÍCIA CENIJuíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 129208 Nr: 3303-23.2018.811.0062

 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): Fabiula de Paula Furlaneto Metelo, Onofre 

Fernandes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Gattass Pessoa 

Junior - OAB:OAB/MT 12.264

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB/MT 12.264 (ADV. DA AUTORA DOS FATOS - FABIULA DE 

PAULA FURLANETO METELO), PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE 

"MEDIAÇÃO" DESIGNADA PARA 11/10/2018 ÀS 14:00 HORAS, QUE 

ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO 

DA CAPITAL (1º ANDAR - GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ). É O QUE 

TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 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: Marcos Gattass Pessoa 

Junior - OAB:OAB/MT 12.264

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB/MT 12.264 (ADV. DOS AUTORES DO FATO - FABIULA DE 

PAULA FURLANETO METELO / ONOFRE FERNANDES JUNIOR), PARA 

COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA 

11/10/2018 ÀS 14:00 HORAS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CAPITAL (1º ANDAR - GABINETE 

FUNCIONAL DO JUIZ). DECISÃO/DESPACHO: "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.Visto. DEFIRO a cota do 

Ministério Público, cumpra-se na forma requerida." É O QUE TENHO A 

CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119531 Nr: 651-67.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Lacerda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Gaíva Magalhães dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.493

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. DANILO GAIVA MAGALHÃES DOS 

SANTOS - OAB/MT 19.493 (ADV. NOMEADO PELO JUIZ DO AUTOR DO 

FATO - ALEXANDRE LACERDA DOS SANTOS ), PARA TOMAR CIÊNCIA 

DA DECISÃO/DESPACHO EM AUDIÊNICA EM FOLHA N. 73, DEVENDO 
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APRESENTAR "ALEGAÇÕES FINAIS" NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. É O 

QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31087 Nr: 10548-42.2016.811.0002

 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): WANDERLEY ALENCAR NUNES - ME, EUGENIO 

CLOZA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Vistos.

Infere-se dos autos que houve o acolhimento da promoção de 

arquivamento deste Termo Circunstanciado de Ocorrência apresentada 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com a consequente determinação 

de restituição do produto florestal apreendido.

 Todavia, a empresa autora do fato não retirou o produto florestal 

restituído até o presente momento.

Nesses termos, considerando a informação de fl. 74, dando conta que não 

houve a retirada da madeira restituída nos autos, nos termos do art. 123, 

do Código de Processo Penal, DECLARO O PERDIMENTO do produto 

florestal descrito no laudo de identificação n. 047/2016 (fl. 34), apreendido 

e depositado no Pátio Unificado de Madeiras, na forma da Lei.

Oficie-se o Coordenador do Pátio para ciência acerca do perdimento da 

madeira.

Após, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 28637 Nr: 794-30.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Silva Brandão, Dapper Indústria e 

Comércio de Madeiras Eireli - EPP, Rafael Dapper

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucelia Cristina Oliveira 

Rondon - OAB:8932/0

 Intimo a empresa autora do fato para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove o cumprimento integral do acordado em audiência, tendo em 

vista o decurso do período de prova da suspensão condicional do 

processo.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002100-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:06/12/2018, Hora:11:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002124-26.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

ROBSON SIQUEIRA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:11/12/2018, Hora: 10:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002130-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA MORAES DE LIMA E SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:22/11/2018, Hora:09:00, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, 

etc.Trata-se de ação de cobrança.Indefere-se o pedido de tutela cautelar 

de exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002092-21.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

ROSILENE DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:11/12/2018, Hora: 11:20, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-59.2018.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES (ADVOGADO(A))

CELIA ROSA TAQUES OLIVEIRA GOMES (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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:11:10, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002375-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

ODILMA DA SILVA SANTOS GARCIA (INTERESSADO)

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:11:30, 

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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501604-65.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MAURICIO CAPITULA (ADVOGADO(A))

TONIA FIGUEIREDO SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte 

exequente no valor de R$ 3.861,29 (três mil oitocentos e sessenta e um 

reais e vinte e nove centavos). Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002335-33.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE LOPES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ELIZA RAIMUNDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita:“(...PROJETO DE SENTENÇA,Vistos, etc.Relatório dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95).Trata-se de cumprimento de sentença 

objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 7.518,82 (sete mil, 

quinhentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), conforme 

demonstrativo de cálculo coligido no ID. 11112472.Citado, o executado 

quedou-se inerte.Passa-se à apreciação.Deve-se considerar para fins de 

homologação e expedição do ofício requisitório o cálculo apresentado 

antes da intimação do executado, em consagração ao princípio do 

contraditório e da ampla defesa. Ademais, o valor será atualizado pelo 

contador judicial no momento do pagamento.Diante do exposto, 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 7.518,82 (sete mil, quinhentos e dezoito 

reais e oitenta e dois centavos).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.Transitada em julgado, expeça-se o necessário.Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

d o  M M .  J u í z a  d e  D i r e i t o . J o s e l a i n e  D u a r t e 

Gonzaga,Juíza,Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95.Publicada no 

PJe.Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito"OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002125-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAIRO DA SILVA (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (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 em 

Data:22/11/2018, Hora:8:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, 

etc.Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar 

de exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501697-91.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

RENATO GUTIERREZ 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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita:“(...)Vistos, etc.Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009).RENATO GUTIERREZ DE OLIVEIRA propôs execução de 

título judicial, na qual a parte exequente postula o pagamento de quantia 

certa determinada em sentença, no valor atualizado de R$ 4.231,50 

(quatro mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).De acordo 

com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato 

Grosso “a execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da 

Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, 

facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos.” (Aprovado XIII 

Encontro – Cuiabá e Alterado XIV Encontro Cuiabá/ DJ nº 9572, de 

09/07/2015).A parte executada/Estado não opôs a execução.Passa-se ao 

julgamento.A parte exequente apresentou o cálculo no id. 9292625, não 

opondo a parte executada ao valor pleiteado (id. 10955477 - Pág. 1).Ante 

o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte exequente no valor de R$ 
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4.231,50 (quatro mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta 

centavos).Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária.Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques Camargo,Juíza 

Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 04 de agosto de 

2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de 

Direito”OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001012-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA (REQUERENTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (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 em 

Data:11/12/2018, Hora:11:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão:Ante o 

exposto, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência para determinar ao 

ESTADO DE MATO GROSSO que, no prazo de 15 dias, suspenda a 

exigibilidade do crédito tributário lançado no sistema de conta corrente 

fiscal da Requerente, correspondente ao TAD de n.º 1132153-, no valor 

atualizado de R$1.897,20 (mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte 

centavos), até ulterior deliberação deste juízo. Designe-se audiência de 

conciliação.Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Cuiabá, 31 de agosto de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502707-10.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

GERMANA CRIVELLARI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO CUIABÁ - MT, 

28 de maio de 2013 . O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão (lançada no 

identificador nº ), exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado. SENTENÇA Numero do Processo: 

0502707-10.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: GERMANA CRIVELLARI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). GERMANA CRIVELLARI propôs 

execução de título judicial, na qual a parte exequente postula o pagamento 

de quantia certa determinada em sentença, no valor atualizado de R$ 

13.677,62 (treze mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e dois 

centavos). De acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Mato Grosso “a execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios 

autos.” (Aprovado XIII Encontro – Cuiabá e Alterado XIV Encontro Cuiabá/ 

DJ nº 9572, de 09/07/2015). A parte executada não opôs a execução. 

Passa-se ao julgamento. A parte exequente apresentou o cálculo no id. 

9715275, não se opondo a parte executada quanto ao valor pleiteado (id. 

12240754). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte exequente 

no valor de R$ 13.677,62 (treze mil seiscentos e setenta e sete reais e 

sessenta e dois centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, 

em relação aos honorários. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 04 de agosto de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito DECISÃO: “Vistos 

etc. “ OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALMEIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (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 em 

Data:27/11/2018, Hora:12:00, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501602-61.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “(...) 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: 1002426-89.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO SOUZA DE AMORIM (REQUERENTE)

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “(...) 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.
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002492-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA ALVES PEREIRA (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: “(...) Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação de 

fazer, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503550-38.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX (ADVOGADO(A))

ANA BEATRIZ MALUFI MARTIN (REQUERENTE)

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ (...) 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0502147-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO ROSALVO DA SILVA (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação 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: 0500045-44.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

NEIDEVAL PRAXEDES 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002229-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

DULCINEIA FRANCISCA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:29/11/2019, Hora:10:00 Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão:Vistos, etc. 

Indefere-se o pedido de tutela cautelar de exibição de documento, em face 

do disposto no artigo 9º da Lei 12.153/2009. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503850-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

ADILES JOSEFINA FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009).ADILES JOSEFINA FERNANDES propôs execução de título 

judicial, na qual a parte exequente postula o pagamento de quantia certa 

determinada em sentença, no valor atualizado de R$ 17.049,15 (dezessete 

mil quarenta e nove reais e quinze centavos) incluído os honorários 

sucumbenciais.De acordo com o Enunciado 3 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Mato Grosso “a execução de título extrajudicial e 

judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do 

Código de Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos 

próprios autos.” (Aprovado XIII Encontro – Cuiabá e Alterado XIV Encontro 

Cuiabá/ DJ nº 9572, de 09/07/2015).A parte executada não opôs a 

execução.Passa-se ao julgamento.A parte exequente apresentou o 

cálculo no id. 8356407, não opondo a parte executada quanto ao valor 

pleiteado (id. 11324379).Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da 

parte exequente no valor de R$ 17.049,15 (dezessete mil quarenta e nove 

reais e quinze centavos).Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em 

relação aos honorários.Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009.Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária.Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA 

Vistos, etc.Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 04 de agosto de 2018.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito"OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVAN DA SILVA LEITE PARADA (REQUERENTE)

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita:“(...)Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme inteligência 
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do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009).MARIA IVAN DA SILVA LEITE PARADA propôs execução de 

título judicial, na qual a parte exequente postula o pagamento de quantia 

certa determinada em sentença, no valor atualizado de R$ 1.812,20 (mil 

oitocentos e doze reais e vinte centavos).De acordo com o Enunciado 3 

do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso “a execução de 

título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue 

o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos.” (Aprovado XIII Encontro – Cuiabá e 

Alterado XIV Encontro Cuiabá/ DJ nº 9572, de 09/07/2015).A parte 

executada não opôs a execução.Passa-se ao julgamento.A parte 

exequente apresentou o cálculo no ids. 6079196, não opondo a parte 

executada quanto ao valor pleiteado (id. 11293457).Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito da parte exequente no valor de R$ 1.812,20 (mil 

oitocentos e doze reais e vinte centavos).Cumpra-se a Súmula Vinculante 

47, do STF, em relação aos honorários.Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009.Transitada em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório. E, após, arquive-se com a baixa 

necessária.Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.Ingridy Taques 

Camargo,Juíza Leiga,SENTENÇA,Vistos, etc.Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 

14 de agosto de 2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza 

de Direito”OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002417-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE 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 comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:13/12/2018, Hora:08:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002066-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:04/12/2018, Hora: 11;20, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão:Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002298-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA (ADVOGADO(A))

LAURA PATRICIA CORREA PAILO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

04/12/2018, Hora: 11:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, por ora, INDEFERE-SE o pedido de liminar. Designe-se audiência 

de conciliação.Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005936-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GLEISON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das parte para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem sobre o Laudo Pericial de ID14526392.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005445-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO MAIQUE (ADVOGADO(A))

JHONATAN RECH DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE JOÃO ZERBINATTI (RÉU)

ALVANTINA CHAGAS ZERBINATTI (RÉU)

FLAVIO ZERBINATTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1005445-97.2017 

Ação: Adjudicação Compulsória Autor: Jhonatan Rech da Silva - ME Réus: 

Vicente João Zerbinatti e Outros. Vistos, etc. JHONATAN RECH DA SILVA 

- ME, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou 

neste Juízo com a presente ‘Ação de Adjudicação Compulsória c/c Pedido 

de Tutela Específica’ em desfavor de ESPOLIO DE VICENTE JOÃO 

ZERBINATTI E ALVANTINA CHAGAS ZERBINATTI e FLÁVIO ZERBINATTI, 

aduzindo: “Que, em 14.04.2016 a parte autora celebrou para com a 

pessoa do Sr. Cícero Guedes Da Silva instrumento particular de 

compromisso de compra e venda, cessão e transferência de direitos 

sobre imóvel urbano; que, referido instrumento tinha como objeto um lote 

de terreno no loteamento Jardim Adriana, imóvel este que encontra-se 

devidamente registrado sob a matrícula nº 42.382, junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis dessa Comarca; que, pelo referido negócio jurídico 

realizou o pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); que, os 

titulares originários do domínio faleceram, tendo o herdeiro deixado de dar 

prosseguimento ao procedimento de inventário por arrolamento sob o 

número 44-34.2004.811.0022, que tramita perante a Vara Única de Pedra 

Preta – MT; que, diante desse fato não houve outra alternativa para o 

autor senão a propositura da presente demanda; que, o autor é adquirente 

de boa fé e, portanto, requer a adjudicação compulsória do imóvel. Requer 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 309 de 524



a procedência da demanda, atribuindo a causa o valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais).” O Espólio deu-se por citado na pessoa de seu 

representante no ID 11230644, ocasião na qual concordou com os 

pedidos constantes da peça inicial. Após, o procurador do autor requereu 

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 pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, 

de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e os réus, na 

pessoa do seu representante, reconhecem os pedidos do autor, de modo 

que deve ser aplicado o disposto no artigo 486, III, a, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, válido o escólio de Humberto Theodoro 

Júnior que, citando Barbosa Moreira, onde aduz: O reconhecimento do 

pedido tem por objeto o próprio pedido do autor, como um todo, isto é, com 

todos os seus consectários jurídicos. É verdadeira adesão do réu ao 

pedido do autor, ensejando autocomposição do litígio e dispensando o juiz 

de dar sua própria solução ao mérito. O juiz apenas encerra o processo, 

reconhecendo que a lide se extinguiu por eliminação da resistência do réu 

à pretensão do autor. Desaparecida a lide, não há mais tutela jurisdicional 

a ser dispensada às partes, o que, todavia, não exime o juiz de proferir 

sentença que reconheça esse fato jurídico e que ponha fim 

definitivamente a processo [...] (Curso de Direito Processual Civil, 50ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 395). Trata-se de pedido de adjudicação 

compulsória decorrente de compromisso de compra e venda de terreno à 

vista, firmado entre as partes. No caso dos autos, não se trata apenas de 

mera cessão de direitos de posse, mas sim ação que busca a supressão 

de manifestação de vontade necessária para que o bem adquirido venha a 

ter a efetiva propriedade daquele que o adquiriu. Somado a tudo o acima 

discorrido, e, além da devida comprovação de adimplemento contratual por 

parte do autor, houve a expressa concordância dos réus, razão pela qual 

não existem razões para não acatar os pedidos autorais. Assim, já tem 

entendido os Tribunais: “APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA. PROMITENTE CESSIONÁRIA DE UNIDADE EDILÍCIA A QUE 

CORRESPONDE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO QUE TEM DIREITO À 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA QUANDO OS PROMITENTES CEDENTES E 

A PROPRIETÁRIA EM NOME DE QUEM O IMÓVEL CONSTA REGISTRADO 

SE RECUSAM À OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 418 CC. SE OS RÉUS, MALGRADO EXPRESSEM CONCORDÂNCIA 

COM A PRETENSÃO AUTORAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, NÃO 

CHEGAM A ACORDO E OFERECEM CONTESTAÇÃO, É CASO DE 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO ADJUDICATÓRIO. EVENTUAIS PENDÊNCIAS 

ENTRE A PROPRIETÁRIA E OS CEDENTES QUE NÃO CONSTITUI 

OBSTÁCULO AO PROVIMENTO ADJUDICATÓRIO EM FAVOR DA 

AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APL: 00259816920098190209 RIO DE JANEIRO 

BARRA DA TIJUCA REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: CRISTINA TEREZA 

GAULIA, Data de Julgamento: 19/07/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 21/07/2016) Por fim, no escólio de Sydney Sanches, 

‘Compromisso de Venda e Compra’ Caderno Apamagis, Editora Revista 

dos Tribunais, Vol 4, diz que ‘o direito à outorga da escritura é um direito 

pessoal do promissário-comprador perante o promitente-vendedor, que 

pode perfeitamente existir sem o registro. Assim, se o promitente-venderor 

não cumpre com suas obrigações, esse cumprimento pode ser exigido em 

Juízo, mediante ação de adjudicação compulsória’. É exatamente o caso 

dos autos e, em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a 

procedência do pedido. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis 

à espécie JULGO PROCEDENTE a presente ação ‘Adjudicação 

compulsória’ proposta por JHONATAN RECH DA SILVA - ME, em desfavor 

de ESPOLIO DE VICENTE JOÃO ZERBINATTI E ALVANTINA CHAGAS 

ZERBINATTI e FLÁVIO ZERBINATTI, para o fim de adjudicar o imóvel ao 

comprador, servindo esta como título para o respectivo registro imobiliário. 

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, ficando esses últimos fixados no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), valor que arbitro conforme em consonância ao Art. 85, § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, e pagas as custas 

devidas, o que deve ser certificado, arquive-se. Expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 13/julho/2.018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003257-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado do exequente, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifestar-se sobre o decurso de prazo de citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005111-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DE OLIVEIRA PIMENTEL (AUTOR(A))

WELSON GAIVA MARINO (ADVOGADO(A))

LUCY DE OLIVEIRA PIMENTEL (AUTOR(A))

IVAN NICODEMOS DE OLIVEIRA PIMENTEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS (RÉU)

HELIO CAVALCANTE GARCIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁIRO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005111-97.2016 Ação: Indenização por Danos Materiais Autores: Luci de 

Oliveira Pimentel e Outros. Réus: Hélio Cavalcante Garcia e Outro. Vistos, 

etc... LUCY DE OLIVEIRA PIMENTEL, IVAN NICODEMOS DE OLIVEIRA 

PIMENTEL e SUELY DE OLIVEIRA PIMENTEL, pessoas físicas já 

qualificadas nos autos, ingressaram neste juízo com a presente ação em 

desfavor de HELIO CAVALCANTE GARCIA e PRIMEIRO TABELIONATO E 

REGISTRO DE IMÓVEIS DE RONDONÓPOLIS, com qualificação os autos e 

devidamente representados por seus procuradores. Após a citação dos 

réus sobreveio pedido de desistência da autora SUELY DE OLIVEIRA 

PIMENTEL. Instados a se manifestarem, os réus concordaram com o 

pedido de desistência formulado (ID 13549221), vindo-me os autos 

conclusos. Ainda, fora apresentado contestação com matérias de ordem 

preliminar por ambos os réus. É o relatório necessário. D E C I D O : 

Considerando o pedido de extinção do feito, homologo a desistência da 

ação, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Face ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o 

presente processo para com a autora SUELY DE OLIVEIRA PIMENTEL, em 

desfavor de HELIO CAVALCANTE GARCIA e PRIMEIRO TABELIONATO E 

REGISTRO DE IMÓVEIS DE RONDONÓPOLIS, com qualificação nos autos o 

que faço com fulcro no do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Condeno a autora desistente ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em favor dos patronos dos réus, ficando esses fixados no 

valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que arbitro 

conforme em consonância ao Art. 85, § 8º do Código de Processo Civil. 

Quanto aos demais autores, verifica-se dos autos que estes pretendem 

ser indenizados pelos danos que afirmam ter sofrido em decorrência 

irregular transferência de propriedade de bens de propriedade de seus 

pais. Entretanto, não pode o 1º Tabelionato de Registro de Imóveis de 

Rondonópolis figurar como parte passiva na presente lide, uma vez que tal 

incumbência, na hipótese, somente poderia recair sobre o titular do ofício 

extrajudicial. Quanto a matéria, o ilustre doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, destaca que: Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto 

é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao 

titular do interesse afirmado na pretensão e a passiva ao titular do 

interesse que se opõe ou resiste à pretensão. (Curso de Direito 

Processual Civil. 41. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. I, p. 57). 

Outrossim, a irresignação dos autores somente pode ser endereçado ao 

titular o Ofício, já que somente ele detém personalidade jurídica para tanto, 

restando manifesta a ilegitimidade passiva no caso em análise. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - 

DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FALSIFICAÇÃO DE 

DOCUMENTOS DA REQUERENTE - ILEGITIMIDADE DE PARTE – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO COM RELAÇÃO AO CARTÓRIO DE SERVIÇO NOTARIAL – 

FALTA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - VERBA HONORÁRIA A SER 

SUPORTADA PELA AUTORA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - CULPA DA 

CONCESSIONÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DE DOLO OU 

DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS - MAJORAÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA - ADMISSIBILIDADE - SENTENÇA PROCEDENTE - 
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RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os cartórios notariais são partes 

ilegítimas a figurarem no pólo passivo de Ação Indenizatória, por faltar-lhe 

personalidade Jurídica. Deve o prejudicado, em havendo interesse, 

acionar o tabelião. (...) (PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 32357/2002 - CLASSE II - 20 - COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE – Rel. DESEMBARGADOR JURANDIR FLORÊNCIO DE 

CASTILHO – j. 26.05.03). Dessa forma, vê-se que os autores são 

carecedores de ação, uma vez que indicaram como parte passiva da lide 

entidade que não tem como responder pelos atos indicados na inicial. Face 

ao exposto, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente 

processo para com a autora LUCY DE OLIVEIRA PIMENTEL, IVAN 

NICODEMOS DE OLIVEIRA PIMENTEL, em desfavor de PRIMEIRO 

TABELIONATO E REGISTRO DE IMÓVEIS DE RONDONÓPOLIS, com 

qualificação nos autos o que faço com fulcro no do artigo 485, inciso IV, 

do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento dos 

honorários advocatícios, em favor dos patronos dos réus, ficando esses 

fixados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que 

arbitro conforme em consonância ao Art. 85, § 8º do Código de Processo 

Civil. Ainda, em sede de contestação, alegou o réu Helio Cavalcante, antes 

de adentrar ao mérito, a necessidade de cassação da justiça gratuita 

concedida aos autores, bem como sua ilegitimidade. Quanto a impugnação 

aos benefícios da assistência judiciária concedido aos autores, essa não 

deve prosperar. Isto porque, de acordo com a Lei nº 1.060, de 1950, cabe 

à parte contrária aquela assistida pelo Estado a prova da suficiência de 

recursos para o custeio do processo, se assim objetiva desconstituir o 

benefícios concedido. (STJ - 3ª Turma, Resp 21.257-5-RS, rel. Min. Cláudio 

Santos, julgado em 16.3.93 0 DJU 19.4.93). Assim, não tendo o impugnante 

provado suas alegações, sendo essas suposições quanto a real condição 

financeira das partes, rejeito o pedido de impugnação a justiça gratuita 

concedida. No que tange a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo 

passivo da demanda, uma vez supostamente somente cumpriu com ato 

atinente ao seu ofício de Tabelião, à época, melhor sorte não alcança. Isto 

porque, efetivamente reconhece que teve intervenção no ato que buscam 

ressarcimento os autores, sendo que a licitude ou não do que 

efetivamente praticou é, em verdade, matéria de mérito e com o mérito 

será decidida. Do exposto, rejeito a preliminar arguida. No mérito, alega 

que está prescrito o direito dos autores, tendo em vista que os autores 

buscam supostos danos ocorridos há aproximadamente 38 (trinta e oito) 

anos, não podendo assistir-lhes o direito. Razão também não lhe assiste 

no caso concreto. Isto porque, o termo inicial da prescrição não pode ser 

contado quando da prática do ato, mas sim de quando o agente que 

supostamente fora vitimado ou lesado tomou conhecimento da ação 

supostamente ilícita, e mais, desde que assegurado esteja da total 

possibilidade de exercício de sua pretensão, sem qualquer condição 

impeditiva da qual não possa no momento livra-se. Outro não é o 

entendimento dos Tribunais: “RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DECORRENTES DO PROCEDER NEGLIGENTE DE OFÍCIO DE NOTAS, QUE 

TERIA ABERTO FIRMA FALSA E A RECONHECIDO EM ESCRITURA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IGUALMENTE FORJADA, A ENSEJAR O 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR TERCEIRO 

CONTRA O SUPOSTO TITULAR DA FIRMA. DISCUSSÃO QUANTO AO 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 2. PRESCRIÇÃO. 

FINALIDADE. 3. SURGIMENTO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PLENO 

CONHECIMENTO DA LESÃO PELO TITULAR DO DIREITO SUBJETIVO 

VIOLADO. EXERCIBILIDADE DA PRETENSÃO. VERIFICAÇÃO. 4. TERMO 

INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL DEFINITIVO DE IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. 

Controvérsia acerca do início do prazo prescricional para a promoção de 

ação destinada a reparar os danos morais decorrentes da atuação de 

Ofício de Notas, que, inadvertidamente - senão por má-fé, teria aberto 

firma falsa de titularidade do autor e a reconheceu em escritura de compra 

e venda de imóvel igualmente forjada. Segundo alegado pelo demandante, 

o proceder negligente do Cartório de Notas ensejou o ajuizamento, contra 

si, de ação de rescisão de contrato de compra e venda promovida por 

pessoa estranha a seu conhecimento, em que se lhe imputou a acusação 

de ter vendido o mesmo terreno para duas pessoas distintas, 

causando-lhe, inequivocamente, constrangimento, humilhação e abalo 

psíquico. Discute-se, nesse contexto, se o termo inicial da fluência do 

lapso prescricional da pretensão ressarcitória (no caso, promovida em 

19/8/2010) deve ser considerado a data da citação na ação de rescisão 

de contrato de compra e venda movida por terceiro (2004), ou do momento 

em que houve o reconhecimento judicial (6/10/2008), nessa mesma ação, 

de que a assinatura inserta na escritura de compra e venda, com firma 

reconhecida (e aberta) pelo Ofício de Notas, era realmente falsa. 2. O 

instituto da prescrição tem por escopo conferir segurança jurídica e 

estabilidade às relações sociais, apenando, por via transversa, o titular do 

direito que, por sua exclusiva incúria, deixa de promover oportuna e 

tempestivamente sua pretensão em juízo. Não se concebe, nessa medida, 

que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o início, bem como o 

transcurso do lapso prescricional, em circunstâncias nas quais não detém 

qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, justamente por não se 

evidenciar, nessa hipótese, qualquer comportamento negligente de sua 

parte. 3. O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá 

necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim 

quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e 

de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, 

ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de 

ação (pretensão). Compreensão conferida à teoria da actio nata 

(nascimento da pretensão) que encontra respaldo em boa parte da 

doutrina nacional e já é admitida em julgados do Superior Tribunal de 

Justiça, justamente por conferir ao dispositivo legal sob comento (art. 189, 

CC) interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição. 4. A 

citação efetuada na ação de rescisão contratual apenas conferiu ao ora 

demandante ciência quanto aos fatos a ele atribuídos na inicial por pessoa 

estranha ao seu conhecimento. 4.1. Somente a partir do reconhecimento 

judicial de que a assinatura inserta na escritura de compra e venda, com 

firma reconhecida (e aberta) pelo Ofício de Notas, era realmente falsa, o 

então demandado obteve pleno conhecimento da lesão a ele causada em 

toda a sua extensão. Ressalta-se que o abalo psíquico, segundo alegado, 

decorreu do constrangimento e humilhação vivenciados durante toda a 

tramitação do processo (aproximadamente 4 anos), em que teve que 

provar, em seus dizeres, sua inocência. Apenas com o desfecho da ação, 

lastreado na prova pericial realizada (exame grafotécnico), em que se 

reconheceu a falsidade da assinatura inserta na escritura de compra e 

venda, afigurou-se possível ao demandado postular a responsabilidade do 

Tabelionato de Notas pelos danos morais alegadamente sofridos. 4.2. 

Afigurar-se-ia sem qualquer sustentação a demanda destinada a reparar 

alegados danos morais decorrentes da tramitação da ação de rescisão de 

contrato de compra e venda, sem que houvesse, antes, o reconhecimento 

judicial definitivo de sua improcedência. Nesse contexto, é de se 

reconhecer que a pretensão somente afigurou-se "exercitável" por 

ocasião do correspondente provimento judicial, com trânsito em julgado 

(2009). 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1347715 RJ 

2012/0191741-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Julgamento: 25/11/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

04/12/2014) Dessa forma, rejeito a prejudicial de mérito aventada pelo réu. 

Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. Quando da 

manifestação para especificação de provas, os autores pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide. O réu demonstrou interesse na oitiva de 

testemunhas. Dessa forma, defiro o pedido. Assim, dou por saneado o 

feito. Para o desate da questão, e a fim de se evitar qualquer futura 

alegação de nulidade por cerceamento de defesa, designo o dia 30 de 

outubro de 2018, às 15:00 horas, para audiência de instrução e 

julgamento, e o faço com amparo no artigo 357, do Código de Processo 

Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 30/julho/2.018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003741-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE FERREIRA FARIA (AUTOR(A))

FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

ADJAIME ALVES MIRANDA (TESTEMUNHA)

ALINE SANTIAGO DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

VINICIUS BATISTA DA SILVA (TESTEMUNHA)

ROSIMEIRE OGEDA MARQUES SILVA (TESTEMUNHA)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1003741-49.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autora: 

Arlete Ferreira Faria. Ré: Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, etc. 

ARLETE FERREIRA FARIA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente 'Ação De Obrigação de 

Fazer c/c Danos Morais' em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, 

aduzindo: “Que, em 14.06.2011 ingressou contra a ré ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos em face da ré; que, 

dentre os pedidos da referida ação constava sua regular inscrição no 

curso de pedagogia; que, em 27.06.2011, obteve o despacho inicial na 

referida ação que antecipou os efeitos da tutela a fim de que a ré 

autorizasse o ingresso da autora em todas as atividades curriculares, bem 

como retirasse seu nome do rol de maus pagadores; que, a ação fora ao 

final julgada totalmente procedente; que, referida ação tramitou junto à 4ª 

Vara Cível dessa Comarca, sob o número 5486-91.2011.811.0003, Cód. 

450306; que, desde a propositura da demanda até seu trânsito em julgado 

decorreu-se 4 (quatro) anos, ou oito semestres; que, em referido tempo 

houve o término do curso de pedagogia; que, mesmo de forma precária a 

autora conseguiu frequentar e terminar o curso de pedagogia; que, autora 

frequentou, assistiu e participou de todas as atividades educacionais, 

inclusive defendendo seu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC; que, 

cumpriu com todos os procedimentos necessários para conseguir sua 

certificação e diplomação; que, ao final do curso a ré nega a autora o 

direito ao seu certificado e diploma; que, a conduta da requerida é abusiva 

eis que infringe os ditames do art. 6º da Lei 9.870/99; que, a lei e a 

jurisprudência é clara em considerar abusivo e ilegal a retenção de 

documentos escolares em razão de inadimplência; que, a relação entre as 

partes é de consumo; que, em razão da recusa da ré em fornecer a 

autora seu certificado e diploma faz jus a indenização por danos morais; 

requereu em sede de liminar o fornecimento do certificado/diploma; requer 

seja a ação julgada procedente condenando a ré nos ônus de 

sucumbência. Junta documentos e dá a causa o valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), pleiteando a ação sob o manto da Assistência Judiciária.” 

A liminar restou indeferida, não sobrevindo recurso. Devidamente citada, a 

ré ofereceu contestação onde procura rebater as assertivas levadas a 

efeito pela autora, aduzindo: “Que, diferente do que alega a parte autora 

apenas foi aprovada nas disciplinas referentes ao 1º semestre; que, nas 

demais matérias a aluna consta como desistente, conforme histórico; que, 

conforme relatório de atividade a autora apenas acessou o ambiente 

virtual do aluno no período de 12 a 21 de julho de 2011; que, dessa forma 

a autora não está apta a se formar; que, inexistem os requisitos 

ensejadores da responsabilidade civil uma vez que não lhe confere o 

direito ao certificado/diploma diante do não ter completado o curso; que, 

inexiste o alegado dano moral e nem perda de uma chance; requer seja a 

ação julgada improcedente, condenando a autora nos ônus de 

sucumbência. Juntando documentos.” Sobre a contestação, 

manifestou-se a autora (ID 11656769). Foi determinada a intimação das 

partes acerca de eventual pedido de dilação probatória (ID 12295643). 

Houve manifestação da parte autora, tendo a ré deixado seu prazo 

transcorrer in albis (certidão de ID 12795488), e após a designação de 

audiência de instrução e julgamento. Quando da realização do ato fora 

colhido o depoimento pessoal da parte autora e de duas testemunhas por 

ela arroladas. Houve a desistência quanto a inquirição de demais 

testemunha, com anuência da parte ex adversa. Após, foram realizados 

os debates orais e vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Cuida-se na espécie de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais, onde a autora, Arlete Ferreira 

Faria, pretende que a ré, Anhanguera Educacional Ltda, promova a 

entrega do certificado de conclusão e diploma do curso de pedagogia, a 

qual cursou, bem como a indenize a título de danos morais. É indubitável a 

existência de uma relação de consumo entre as instituições de ensino 

superior, fornecedoras de serviços educacionais, e os alunos, 

consumidores dos aludidos serviços. Ao tratar de relação de consumo, a 

ação de reparação de danos poderá ser proposta no domicílio do autor, 

consoante o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Sobre o 

tema o entendimento jurisprudencial não destoa: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - INDENIZAÇÃO - 

IMPROCEDÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONFIGURAÇÃO - ART. 

101, I, CDC - COMPETÊNCIA - DOMICÍLIO DO AUTOR - RECURSO 

IMPROVIDO. Tratando-se de relação de consumo, a ação de reparação de 

danos poderá ser proposta no domicílio do autor, consoante o disposto no 

artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.” (TJMT, RAI n.º 

26254/2003, Rel. Des. Munir Feguri). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA -IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO VERBAL 

DE TRANSPORTE DE MERCADORIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

INEXECUÇÃO CONTRATUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA 

DO LUGAR DO DOMICÍLIO DO AUTOR -COMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

PREVISÃO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] O artigo 101, 

inciso I, do CDC outorga a prerrogativa ao consumidor lesado de ajuizar a 

ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços no 

foro do domicílio do autor.” (TJMT RAI nº 15029/2002, Relator: Des. Ernani 

Vieira de Souza). A ré, por sua vez, ao ofertar sua defesa, alega que a 

autora não completou o curso, tendo supostamente frequentado o 1º 

semestre, sendo desistente nas demais. Ocorre que o contesto probatório 

dos autos, bem como as testemunhas em juízo inquiridas demonstram 

realidade completamente oposta da versão esposada pela parte ré em 

sede de defesa. Inicialmente, junto com a peça vestibular a autora traz 

farta documentação de que em outros semestres efetivamente apresentou 

trabalhos pedagógicos referentes ao curso. Ainda juntamente com a 

exordial existem mais elementos de que a parte autora efetivamente 

chegou ao final do curso, como a ‘planilha de aproveitamento’, placa dos 

formandos constando seu nome e fotos para a colação (ID´s 8101372, 

8101443 e 8101430), documentos esses que sequer foram contestados 

pela ré. Ademais, as testemunhas inquiridas em juízo foram categóricas 

em corroborar com a versão trazida pela autora. A testemunha Aline 

Santiago de Carvalho confirmou que cursou todo o período letivo com a 

autora, inclusive realizando trabalhos em conjunto/grupo, até mesmo o 

TCC. Afirma ainda o nome da autora não constava da lista de chamadas, 

sendo que ela assinava uma lista à parte. Assevera que posteriormente 

soube que a razão do nome da autora não constar da chamada era em 

razão de uma ação judicial. Por fim, afirmou que a autora realizava as 

provas normalmente, apesar do nome da autora não vir grafado na prova, 

tendo esse que ser manualmente escrito. De igual norte, a testemunha 

Vinícius Batista da Silva afirma que foi professor da autora no curso de 

pedagogia em várias disciplinas. Confirma que a autora frequentava de 

forma assídua o curso, fazendo todas as atividades. Que quando 

ministrou as aulas na turma foi orientado pela coordenadora do curso que 

a autora apesar de não constar na lista de chamadas, deveria realizar 

todas as atividades e provas. Confirma que lhe foi passado que o nome da 

autora não constava da lista em razão de demanda judicial, mas que não 

deveria obstá-la da participação de qualquer atividade. Dessa forma, resta 

claro a este juízo que a autora regularmente frequentou o curso de 

pedagogia, apresentou os trabalhos e realizou as provas, não podendo 

nesse momento a ré furtar-se de cumprir com a regular entrega do 

certificado de conclusão do curso e o diploma. Como restou comprovado 

durante a instrução dos autos a autora efetivamente cursou a faculdade 

de pedagogia, ainda que sem seu nome na lista de chamadas em razão de 

outra ação judicial, bem como de problemas administrativos que em nada 

podem obstar o reconhecimento de seu direito. A obrigação da ré em 

promover a entrega do diploma a autora se mostra imperiosa. Resta ainda 

decidir acerca do pleito indenizatório. Pois bem, sabe-se que o dever de 

indenizar decorre do preceito insculpido no inciso X, do art. 5º da Carta 

Magna: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Assim, em se tratando 

de relação de consumo, o aludido instituto dos danos morais tem como 

pressupostos básicos dois elementos fundamentais, quais sejam, o dano, 

como lesão provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de 

causalidade entre o dano e o efetivo comportamento censurável do 

agente, não sendo necessária a aferição de culpa. Enquanto todas as 

pessoas de um modo em geral estão adstritas a normas genéricas no que 

diz respeito à responsabilidade civil, outras estão submetidas a regras 

especiais em virtude das peculiaridades das atividades desenvolvidas ou 

porque a lei assim o estabelece, diante da justificativa legislativa. In casu, 

observa-se estar caracterizada plenamente uma relação de consumo, vez 

que se trata de prestação de serviços educacionais realizada por pessoa 

jurídica a um cliente, pessoa física, enquadradas as partes exatamente 

nos conceitos de consumidor e fornecedor dados pelo artigo 2º e 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor. Dessa maneira, há que se aferir a 

existência de ato ilícito por parte da contratada, não sendo, contudo, 

necessária à aferição de culpa, visto que em se tratando de relação de 
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consumo, a responsabilidade a ser examinada tem caráter objetivo. 

Decerto, a situação retratada na questão em desate, trouxe a autora um 

enorme desgaste, causa direta e imediata da revolta, do aborrecimento, do 

vexame e do constrangimento injustamente suportado, situações estas 

configuradoras do dano moral. E sobre o tema a jurisprudência não 

destoa: “RECURSO DA RÉ – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – emenda da inicial para 

constar a perda do objeto da obrigação de fazer por conta da entrega do 

diploma – demora injustificada na expedição de diploma de curso superior 

– alegação de irregularidade na documentação do autor que não restou 

demonstrada – embora não haja prazo contratual ou legal para a 

expedição do diploma, a ré extrapolou aquele que entende como razoável 

– responsabilidade objetiva – artigo 14 do C.D.C. – dano moral ocorrido – 

sentença mantida. RECURSO DA RÉ E DO AUTOR – VALOR DA 

INDENIZAÇÃO – responsabilidade da ré evidenciada pela demora 

injustificada na expedição do diploma – dano moral ocorrente – 

indenização fixada em R$ 22.000,00 – montante demasiado – redução da 

indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor que atende às 

peculiaridades do caso concreto – prejudicado o conhecimento do recurso 

adesivo do autor na parte em que pediu a majoração da verba – sentença 

reformada. CORREÇÃO MONETÁRIA – alteração de ofício do termo inicial 

de incidência do encargo – indenização por dano moral – incidência a 

partir da data da prolação da sentença – aplicação da Súmula nº 362 do 

STJ. JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – alteração de ofício do termo 

inicial de incidência do encargo – incidência dos juros de mora da 

indenização por dano moral a partir da citação, com contagem de forma 

simples – artigo 405 do Código Civil. RECURSO DO AUTOR – VERBAS DA 

SUCUMBÊNCIA – honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor 

da causa, sendo descabida a adoção de percentual superior ao estipulado 

na sentença – sentença mantida. Resultado: recurso adesivo do autor 

desprovido, quanto à parte conhecida; apelo da ré parcialmente provido, 

com alteração de ofício dos termos iniciais de incidência da correção 

monetária e dos juros de mora.” (TJ-SP 10056405020168260084 SP 

1005640-50.2016.8.26.0084, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 

13/11/2017, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

13/11/2017) “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA 

INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO 

SUPERIOR. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM. - O atraso 

injustificado na expedição do diploma de curso superior é situação que 

ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista que frustra legitimas 

expectativas profissionais. Dano moral ocorrente. - Ausente sistema 

tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está 

adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Montante estabelecido em sentença 

mantido (R$ 6.000,00). - Honorários advocatícios sucumbenciais. 

Balizadoras do CPC. Manutenção. NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071813463, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

28/06/2017).” (TJ-RS - AC: 70071813463 RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 28/06/2017, Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2017) “APELAÇÃO 

CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA APÓS 

A FORMATURA. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA CATEGORIA 

PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR RECURSAL 

DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. AFASTARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO 

APELO. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível Nº 70020400495, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, 

Julgado em 31/05/2012). Assim, irrefragavelmente provado que houve a 

desídia da ré, com a demora em proceder com a entrega do diploma de 

conclusão do curso de pedagogia, resta fixar o quantum indenizável. Para 

a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por não ter 

natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a fixação da 

indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na situação de 

abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no Código Civil 

acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. Provado nos 

autos que houve a desídia da ré, em proceder com a entrega do diploma 

da autora com evidente demora, assim, havendo o dano moral, impõe-se o 

seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em 

situação como dos autos, arbitro em R$ 10.000,00 (dez 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 à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial dos ofendidos, para que lhe seja proporcionada. Diante disso 

tudo, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente 'Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais' 

promovida por ARLETE FERREIRA FARIA, em desfavor de em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, com qualificação nos autos, para o 

fim de: a) determinar que a ré promova, em 5 (cinco) dias a entrega de 

Certificado de Conclusão de Curso à autora, e em 90 (noventa) dias o 

Diploma do Curso de Pedagogia, sob pena da multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) ficando esta desde já limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais); b) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 

título de indenização por dano moral, devendo incidir juros e correção 

monetária (INPC/IBGE) a contar desta decisão; c) condenar a ré ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

20% (vinte por cento) sob o valor da condenação; d) transitada em 

julgado, em não havendo pedido de cumprimento de sentença, e pagas as 

custas devidas, o que deve ser certificado, arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 27/agosto/2.018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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MARIA ANITA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCISCO SILVA (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005552-10/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Dívida Autora: 

Maria Anita Vieira da Silva. Réu: Banco BMG S/A. Vistos, etc. MARIA 

ANITA VIEIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida” em 

desfavor de BANCO BMG S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela antecipada, vindo-me os autos conclusos. 

Aduz a parte autora que é beneficiária de aposentadoria por morte junto à 

Previdência Social (INSS), benefício sob nº054.406.371-6; que, soube 

haver empréstimo vinculado à sua aposentadoria, representado pelo 

contrato nº054406371600052018, no valor de R$1.212,99 (um mil, 

duzentos e doze reais e noventa e nove centavos); que, mensalmente é 

descontada a importância de R$46,70 (quarenta e seis reais e setenta 

centavos); que, não reconhece tal obrigação como sendo sua. Por fim, 

requer em sede de tutela antecipada que seja, imediatamente, suspensa a 

cobrança do referido contrato, sob pena de aplicação de multa diária no 

importe de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos de item ‘2’ de (fl.40 – 

correspondência ID 14231294, fl.38). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fls.46/47 e fl.50, correspondência ID 14231297 e 

14231303, fl.03), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita 

(art. 98, NCPC). O artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, 

estabelece que terão prioridade na tramitação em todas as instancias os 

procedimentos nos quais figurem como parte ou interessados pessoa com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portador de doença 

grave, é nesse sentido a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Prioridade na tramitação do feito Pedido que deve ser concedido ao autor 

maior de 60 anos e aos demais co-autores, mesmo que não tenham idade 

igual ou superior a 60 anos Inteligência da Lei nº 10.741/03 que não faz 

restrição ao benefício. Recurso provido.10.741” (5470883120108260000 

SP 0547088-31.2010.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de 

Julgamento: 16/05/2011, 11ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 19/05/2011) Assim, hei por bem em deferir o pedido de 

prioridade na tramitação dos autos, com fulcro nos documentos de (fl.51 – 

correspondência ID 14231302). O artigo 294 do Código de Processo Civil, 

estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar 

ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à 

concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para 

aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança 

da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas 

na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados 

aos autos (provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser 

exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional 

produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito 
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invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUIÇÃO DE 

CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA 

TUTELA CONCEDIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO 

ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUSPENSÃO DE 

DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO 

DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. Da análise prefacial e não exauriente 

dos autos, constato estarem presentes os requisitos previstos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, eis que há elementos que indicam a 

existência de fraude na contratação do empréstimo.Presente o perigo de 

dano, uma vez que os descontos mensais relativos ao empréstimo recaem 

sobre o benefício previdenciário recebido pela autora, cujos proventos 

possuem caráter alimentar, razão pela qual possível a concessão da 

medida para impedir a efetivação de descontos sobre a pensão por morte 

recebida pela autora. Ademais, verifica-se que a concessão da liminar não 

causará qualquer prejuízo ao réu, tendo em vista que o provimento 

antecipado poderá ser revogado ante a sua reversibilidade, caso fique 

comprovado, no curso da ação, a regularidade dos descontos. – ART. 

252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 

PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável 

duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Carta da 

Republica, é de rigor a ratificação dos fundamentos da decisão recorrida. 

– RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. A fim de 

evitar o enriquecimento ilícito da Agravada, a quantia fixada deve ser 

reduzida para o montante correspondente a R$ 300,00 (trezentos reais) 

por dia de descumprimento da ordem judicial, limitando-se ao valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO. DECISÃO 

REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 

(TJ-SP 21537872520178260000 SP 2153787-25.2017.8.26.0000, Relator: 

Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 16/10/2017, 38ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 16/10/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS 

REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE. VALOR DA MULTA DIÁRIA E PRAZO DE CUMPRIMENTO DA 

DECISÃO FIXADOS EM PARÂMETROS RAZOÁVEIS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Demonstrada a existência de indícios de fraude da qual a 

recorrida teria sido vítima, impõe-se a suspensão dos descontos havidos 

em sua conta bancária por ocasião da celebração de contrato de 

empréstimo consignado, sobretudo quando a conta é utilizada para o 

depósito de verbas alimentícias (pensão por morte). 2. Inexistindo 

irrazoabilidade ou desproporcionalidade na fixação do valor das astreintes 

e do prazo para cumprimento da decisão liminar, não há que se falar na 

redução do primeiro (valor) nem na extensão do segundo (prazo). 3. 

Recurso improvido.” (TJ-BA - AI: 00220005720158050000, Relator: 

Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/03/2016) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito 

desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará ao réu, o qual poderá retomar os descontos em 

folha de pagamento caso venha, a presente tutela provisória de urgência, 

ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação ao autor 

que sofre o ônus da obrigação questionável. Assim, hei por bem em 

deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para 

determinar, apenas e tão somente, que o banco réu suspenda os 

descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora, no que 

diz respeito ao contrato nº054406371600052018, no valor de R$1.212,99 

(um mil, duzentos e doze reais e noventa e nove centavos), com parcelas 

no importe de R$46,70 (quarenta e seis reais e setenta centavos), até 

ulteriores deliberações deste juízo. Ademais, oficie-se ao Instituto Nacional 

da Previdência Social (INSS), a fim de que suspenda os descontos 

efetuados nos proventos de aposentadora da autora, em razão do 

contrato nº054406371600052018, no valor de R$1.212,99 (um mil, 

duzentos e doze reais e noventa e nove centavos), com parcelas no 

importe de R$46,70 (quarenta e seis reais e setenta centavos) (art.297, 

CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova 

requerido no item ‘4’ de (fls.40/41 – correspondência ID 14231294, 

fls.40/41), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração 

do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o 

ônus da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). 

Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada suscetível de causar 

à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se converter o recurso 

em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do Código de Processo 

Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM 

AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 05 de novembro de 2018, 

às 10:30 horas, 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. Intimem-se. Cumpra-se. Roo/Mt 30 de julho de 

2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008661-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS (ADVOGADO(A))

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1008661-66.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Granlider Transportes e Agenciamentos de Cargas 

Ltda Me. Ré: Embratel – Claro S.A. Vistos, etc. GRANLIDER 

TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, devidamente 

representado por seu procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de EMBRATEL – CLARO S.A, pessoa jurídica de direito privado, 

com qualificações nos autos. Devidamente citada, a ré apresentou 

contestação, sem alegações preliminares. Foi determinada a 

especificação das provas, e após as manifestações das partes, veio-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Inexistem preliminares a se decidir. 

Quando da manifestação para especificação de provas, a ré pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. A autora demonstrou interesse no 

depoimento pessoal do representante da ré e na oitiva de testemunhas. 

Defiro o pedido. Assim, dou por saneado o feito. Para o desate da 

questão, e a fim de se evitar qualquer futura alegação de nulidade por 

cerceamento de defesa, designo o dia 06 de novembro de 2018, às 14:00 

horas, para audiência de instrução e julgamento, e o faço com amparo no 

artigo 357, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma 

do § 4º, do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 11/julho/2.018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1008661-66.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Granlider Transportes e Agenciamentos de Cargas 

Ltda Me. Ré: Embratel – Claro S.A. Vistos, etc. GRANLIDER 
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TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, devidamente 

representado por seu procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de EMBRATEL – CLARO S.A, pessoa jurídica de direito privado, 

com qualificações nos autos. Devidamente citada, a ré apresentou 

contestação, sem alegações preliminares. Foi determinada a 

especificação das provas, e após as manifestações das partes, veio-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Inexistem preliminares a se decidir. 

Quando da manifestação para especificação de provas, a ré pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. A autora demonstrou interesse no 

depoimento pessoal do representante da ré e na oitiva de testemunhas. 

Defiro o pedido. Assim, dou por saneado o feito. Para o desate da 

questão, e a fim de se evitar qualquer futura alegação de nulidade por 

cerceamento de defesa, designo o dia 06 de novembro de 2018, às 14:00 

horas, para audiência de instrução e julgamento, e o faço com amparo no 

artigo 357, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma 

do § 4º, do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 11/julho/2.018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 418186 Nr: 627-03.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:OAB/MT17210A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 .Código nº 418186.

Vistos etc.

Tendo em vista que este juízo não possui pauta disponível para a 

realização do ato marcado para o dia 04.10.18, vez que estão designadas 

06 (seis) audiências da 3ª Vara Cível para o mesmo dia e horários, 

conforme pauta anexa, hei por bem suspender a audiência designada nos 

autos.

Aguarde o retorno do juiz titular da 4ª Vara Cível, substituto legal do 

presente feito, para que seja designada nova data conforme pauta 

daquele juízo.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 01 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 27439 Nr: 5014-52.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERIS DIONE TEIXEIRA ARAUJO, ESPOLIO DE 

JOSE CARLOS MACHADO DE ARAUJO, IRMA LUIZA MACHADO ARAUJO, 

ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO DE ARAUJO, GILBERTO 

MACHADO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 Intimação do advogado das partes para no prazo comum de 15 (quinze) 

dias manifestar-se nos autos quanto ao Laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 832218 Nr: 6313-29.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO MARIANA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, 

MARCELO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:MT/9233 - B, 

JOSÉ ANTONIO TADEU GEULHEN - OAB:MT 3.103A, LEYA SOUZA 

CRUZ - OAB:MT/8398, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes, para 

apresentação de memoriais até o dia 19/10/2018, devendo o advogado do 

embargante retirar os autos em carga primeiro e devolve-lo até o dia 

10/10/2018, e em seguida o advogado do embargado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 890430 Nr: 1884-48.2018.811.0003

 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: H.MUNIZ FEITOSA & CARVALHO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE LUXE COMERCIO DE VESTUARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora, para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Aurora 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004754-49.2018.8.11.0003

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:

IVANILDO BATISTA DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004754-49/2018 Ação: Rescisão Contratual Autores: N.C. Imóveis 

Ltda. Réu: Ivanildo Batista de Moura. Vistos, etc. N. C. IMÓVEIS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressou neste juízo com a presente 

“Ação de Rescisão Contratual” em desfavor de IVANILDO BATISTA DE 

MOURA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de reintegração 

de posse, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que em 

25.11.2009 as partes firmaram Contrato Particular de Compromisso de 

Compra e Venda sob nº02721-5, do imóvel descrito e caracterizado nos 

autos, pela importância de R$51.935,00 (cinquenta e um mil, novecentos e 

trinta e cinco reais), sendo acordado o pagamento de (47) quarenta e sete 

parcelas iguais e sucessivas no importe de R$1.105,00 (um mil, cento e 

cinco reais). Por derradeiro, a parte autora requer a reintegração da 

posse liminarmente, conforme item ‘a’ de (fl.11 – correspondência ID 

13876078 – fl.10). D E C I D O: A lei exige, para a outorga da proteção 

possessória, a coexistência de requisitos, que são os taxativamente 

enunciados no artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a posse; a 

turbação ou esbulho praticado pelos réus e a data da turbação ou do 

esbulho e a continuação da posse, embora turbada na ação de 

manutenção ou a perda desta, na de reintegração. Tais requisitos devem 

ser demonstrados de forma induvidosa, pelo pretendente da proteção 

possessória, sob pena de não se obter a tutela judicial. Assim, dúvida 

alguma persiste de que para o deferimento da liminar em reintegração de 

posse, necessário se faz a demonstração de pronto da posse 

anteriormente exercida pela parte autora, bem como o esbulho praticado a 

menos de ano e dia, nos termos do dispositivo supra mencionado. Posse, 

segundo Ihering “É a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a 

relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a 

coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso 

econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é 
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capaz de reconhecer a posse de forma econômica de sua relação 

exterior com a pessoa” (Maria Helena Diniz, Código Civil Anotado, Saraiva, 

373) Em comentários às ações possessórias, esclarece o ilustre 

magistrado Ernane Fidélis dos Santos “A simples exteriorização da 

propriedade chama-se ‘posse’ e, como tal, por si só, é protegida. Quem 

tem de fato o exercício dos poderes inerentes à propriedade se chama 

‘possuidor’ (CC, art. 485) e, em conseqüência, é, protegido em sua posse 

contra qualquer espécie de molestamento e ameaça, sem necessidade de 

provar que é proprietário, nem que possui a coisa a outro título.” E ainda 

sobre o tema as seguintes jurisprudências: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA - ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 

1) Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, exige-se prova 

inequívoca do direito postulado capaz de convencer o julgador da 

verossimilhança das alegações da parte autora, como também o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273 CPC). 2) A 

alegação de que uma das partes descumpriu o contrato de compra e 

venda não autoriza a reintegração liminar da outra parte na posse do bem 

alienado, pois, até que seja rescindido o vínculo obrigacional, inexiste 

precariedade. 3) Ausentes os requisitos do art. 273 do CPC, indefere-se a 

antecipação dos efeitos da tutela.” (TJ-MG - AI: 10000150267755001 MG, 

Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 29/06/0015, Câmaras Cíveis / 

11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E PROVA INEQUÍVOCA. 

AUSÊNCIA. A concessão de antecipação de tutela é condicionada ao 

preenchimento dos requisitos do art. 273, Código de Processo Civil. No 

caso concreto, tais requisitos não restaram demonstrados. Hipótese em 

que se afigura recomendável o contraditório e a dilação probatória. Por 

outro lado, sobre o pedido de citação no endereço do imóvel objeto da 

demanda, a agravante carece de interesse recursal, já que exatamente 

nesse sentido foi o provimento judicial ora atacado. Mantida a decisão 

agravada. Negado seguimento ao agravo. Decisão monocrática.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70067357889, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 30/11/2015). 

“POSSESSÓRIA E RESCISÓRIA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Antecipação de tutela em ação de 

rescisão de contrato de promessa de compra e venda. Necessidade de 

exame integral da matéria antes de se determinar inversões possessórias. 

Prejuízo da decisão eventualmente modificada em sentença. Antecipação 

dos efeitos da tutela de fundo. Art. 273, CPC. Questões de fato a serem 

objeto de prova. Seguimento negado ao agravo”. (TJ-RS - AG: 

70032773749 RS , Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de 

Julgamento: 16/10/2009, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 22/10/2009) (grifei) Assim, conforme se 

depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do 

fato que se propõe. Não se extrai da documentação juntada, em sede de 

cognição sumária, a verossimilhança das alegações, mesmo porque a ré 

encontra-se em mora desde outubro de 2016, conforme alegado na inicial, 

o que caracteriza a inércia da parte autora em socorrer-se da prestação 

jurisdicional. Ademais, tem-se que a questão deve ser melhor analisada 

com a dilação probatória e a instauração do contraditório. Portanto, não 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

autora. Assim, hei por bem indeferir o pleito liminar de reintegração de 

posse. De outra banda, por tratar-se de posse velha o presente feito 

seguirá o rito ordinário, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “No caso de a agressão ter se dado há mais de um ano e dia 

(posse velha), ou seja, quando a demanda for proposta após ano e dia da 

ocorrência da ofensa à posse o art. 558, parágrafo único, do Novo CPC 

prevê que o procedimento será o comum” (Amorim Assumpção Neves, 

Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 

8ª Edição – 2016. p.854) Assim sendo, em consonância com o disposto no 

artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 14 de novembro de 2018, às 10h30min, 

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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 13 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005552-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANITA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCISCO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005552-10/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Dívida Autora: 

Maria Anita Vieira da Silva. Réu: Banco BMG S/A. Vistos, etc. MARIA 

ANITA VIEIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida” em 

desfavor de BANCO BMG S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela antecipada, vindo-me os autos conclusos. 

Aduz a parte autora que é beneficiária de aposentadoria por morte junto à 

Previdência Social (INSS), benefício sob nº054.406.371-6; que, soube 

haver empréstimo vinculado à sua aposentadoria, representado pelo 

contrato nº054406371600052018, no valor de R$1.212,99 (um mil, 

duzentos e doze reais e noventa e nove centavos); que, mensalmente é 

descontada a importância de R$46,70 (quarenta e seis reais e setenta 

centavos); que, não reconhece tal obrigação como sendo sua. Por fim, 

requer em sede de tutela antecipada que seja, imediatamente, suspensa a 

cobrança do referido contrato, sob pena de aplicação de multa diária no 

importe de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos de item ‘2’ de (fl.40 – 

correspondência ID 14231294, fl.38). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fls.46/47 e fl.50, correspondência ID 14231297 e 

14231303, fl.03), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita 

(art. 98, NCPC). O artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, 

estabelece que terão prioridade na tramitação em todas as instancias os 

procedimentos nos quais figurem como parte ou interessados pessoa com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portador de doença 

grave, é nesse sentido a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Prioridade na tramitação do feito Pedido que deve ser concedido ao autor 

maior de 60 anos e aos demais co-autores, mesmo que não tenham idade 

igual ou superior a 60 anos Inteligência da Lei nº 10.741/03 que não faz 

restrição ao benefício. Recurso provido.10.741” (5470883120108260000 

SP 0547088-31.2010.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de 

Julgamento: 16/05/2011, 11ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 19/05/2011) Assim, hei por bem em deferir o pedido de 

prioridade na tramitação dos autos, com fulcro nos documentos de (fl.51 – 

correspondência ID 14231302). O artigo 294 do Código de Processo Civil, 

estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar 

ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à 

concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para 

aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança 

da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas 

na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados 

aos autos (provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser 

exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional 

produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito 

invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUIÇÃO DE 

CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA 

TUTELA CONCEDIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO 

ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUSPENSÃO DE 

DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO 

DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. Da análise prefacial e não exauriente 

dos autos, constato estarem presentes os requisitos previstos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, eis que há elementos que indicam a 

existência de fraude na contratação do empréstimo.Presente o perigo de 

dano, uma vez que os descontos mensais relativos ao empréstimo recaem 

sobre o benefício previdenciário recebido pela autora, cujos proventos 

possuem caráter alimentar, razão pela qual possível a concessão da 

medida para impedir a efetivação de descontos sobre a pensão por morte 

recebida pela autora. Ademais, verifica-se que a concessão da liminar não 
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causará qualquer prejuízo ao réu, tendo em vista que o provimento 

antecipado poderá ser revogado ante a sua reversibilidade, caso fique 

comprovado, no curso da ação, a regularidade dos descontos. – ART. 

252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 

PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável 

duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Carta da 

Republica, é de rigor a ratificação dos fundamentos da decisão recorrida. 

– RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. A fim de 

evitar o enriquecimento ilícito da Agravada, a quantia fixada deve ser 

reduzida para o montante correspondente a R$ 300,00 (trezentos reais) 

por dia de descumprimento da ordem judicial, limitando-se ao valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO. DECISÃO 

REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 

(TJ-SP 21537872520178260000 SP 2153787-25.2017.8.26.0000, Relator: 

Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 16/10/2017, 38ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 16/10/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS 

REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE. VALOR DA MULTA DIÁRIA E PRAZO DE CUMPRIMENTO DA 

DECISÃO FIXADOS EM PARÂMETROS RAZOÁVEIS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Demonstrada a existência de indícios de fraude da qual a 

recorrida teria sido vítima, impõe-se a suspensão dos descontos havidos 

em sua conta bancária por ocasião da celebração de contrato de 

empréstimo consignado, sobretudo quando a conta é utilizada para o 

depósito de verbas alimentícias (pensão por morte). 2. Inexistindo 

irrazoabilidade ou desproporcionalidade na fixação do valor das astreintes 

e do prazo para cumprimento da decisão liminar, não há que se falar na 

redução do primeiro (valor) nem na extensão do segundo (prazo). 3. 

Recurso improvido.” (TJ-BA - AI: 00220005720158050000, Relator: 

Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

19/03/2016) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito 

desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará ao réu, o qual poderá retomar os descontos em 

folha de pagamento caso venha, a presente tutela provisória de urgência, 

ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação ao autor 

que sofre o ônus da obrigação questionável. Assim, hei por bem em 

deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para 

determinar, apenas e tão somente, que o banco réu suspenda os 

descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora, no que 

diz respeito ao contrato nº054406371600052018, no valor de R$1.212,99 

(um mil, duzentos e doze reais e noventa e nove centavos), com parcelas 

no importe de R$46,70 (quarenta e seis reais e setenta centavos), até 

ulteriores deliberações deste juízo. Ademais, oficie-se ao Instituto Nacional 

da Previdência Social (INSS), a fim de que suspenda os descontos 

efetuados nos proventos de aposentadora da autora, em razão do 

contrato nº054406371600052018, no valor de R$1.212,99 (um mil, 

duzentos e doze reais e noventa e nove centavos), com parcelas no 

importe de R$46,70 (quarenta e seis reais e setenta centavos) (art.297, 

CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova 

requerido no item ‘4’ de (fls.40/41 – correspondência ID 14231294, 

fls.40/41), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração 

do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o 

ônus da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). 

Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada suscetível de causar 

à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se converter o recurso 

em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do Código de Processo 

Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM 

AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 05 de novembro de 2018, 

às 10:30 horas, 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. Intimem-se. Cumpra-se. Roo/Mt 30 de julho de 

2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007117-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMIS MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

PEDRO DE FREITAS JACOB (REQUERENTE)

CELIA REGINA DE FREITAS JACOB (REQUERENTE)

MARIANA DE FREITAS JACOB (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MANOEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

JULIO CESAR COELHO PALLONE (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Bem-Hur Teixeira dos Santos (TESTEMUNHA)

GILBERTO DE MATTOS QUEIROZ (TESTEMUNHA)

EDSON PEREIRA DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007117-09/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cuiabá – MT 

Autores: Célia Regina de Freitas Jacob e Outros. Réus: Cordiolli 

Transportes Ltda e Outro. Vistos, etc. CÉLIA REGINA DE FREITAS JACOB, 

PEDRO DE FREITAS JACOB e MARIANA DE FREITAS JACOB, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA e 

CLAUDEMIR MANOEL DOS SANTOS, com qualificação nos autos, 

vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Para inquirição da testemunha, 

hei por bem em designar o dia 05 de novembro de 2018, às 14:40 horas. 

Comunique-se o douto Juízo deprecante. Cumpra-se a presente, servindo 

a cópia como mandado. Caso a secretaria observe a falta de alguma peça 

imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo 

Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução 

imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 de agosto de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005444-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA MARTINS (AUTOR(A))

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial n° 

1005444-49.2016 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização Autor: 

Leandro Ferreira Martins Ré: Fancar Distribuidora de Veículos Ltda Vistos, 

etc... Leandro Ferreira Martins, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de Fancar Disribuidora de Veículos 

Ltda, pessoa jurídica de direito privado; e, como denunciada à lide Ford 

Motor Company Brasil Ltda, pessoa jurídica de direito privado. 

Devidamente citada, contestou o pedido, arguindo preliminar. Houve 

impugnação à contestação. Foi determinada a especificação das provas, 

tendo o autor e denunciada à lide requerido o julgamento antecipado da 

lide; e, a empresa Fancar Disribuidora de Veículos Ltda, a produção de 

provas, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão 

posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do 

Novo Código de Processo Civil. A preliminar levada a efeito pela empresa 
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ré – Fancar Distribuidora de Veículos Ltda –, qual seja, ilegitimidade 

passiva não tem, à evidência das normas do Código de Defesa do 

Consumidor, como restar aceita. A propósito, os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Há que 

se frisar que a concessionária também é parte legítima para figurar no polo 

passivo da demanda, pois apesar de não ter feito parte da cadeia de 

produção do veículo, pôs o mesmo em circulação. Sobre a questão, eis a 

jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO NO PRODUTO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E FÁBRICA – VÍCIO NÃO SANADO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS – ABATIMENTO DA DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO – 

INOVAÇÃO RECURSAL - DANO MORAL – QUANTUM MINORADO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da 

concessionária em face da solidariedade entre o fabricante do produto e a 

concessionária que comercializa, consoante previsão do art. 34, do CDC. 

Não tendo a empresa sanado o vício do produto, é facultado ao 

consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a 

restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, III, do CDC. O dano 

moral restou configurado, não se tratando de simples descumprimento 

contratual, uma vez que não é legítimo esperar que um produto novo 

apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o 

consumidor tenha que indefinidamente suportar o ônus da ineficácia dos 

meios empregados para a correção dos problemas apresentados. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes. Para que haja condenação por litigância de má-fé, 

deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 17, do CPC.” 

(TJ-MT - APL: 00269367820088110041 53360/2014, Relator: DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/08/2014, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2014) Desta forma, 

hei por bem em rejeitá-la. Defiro a prova oral requerida pela ré ID-9434777. 

Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 05 de fevereiro de 

2019, às 14:00 horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as 

partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 

do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se Roo-Mt, 

02/outubro/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 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. RONDONÓPOLIS, 2 de outubro de 2018. SOLANGE DE 

LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação 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))

 

INTIMAÇÃO da parte agravada da decisão proferida no agravo de 

Instrumento 1010348-53.2018.8.11.0000, bem como para cumprir a 

determinação alí contida, no prazo estabelecido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004165-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

HEITOR PERES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004165-28.2016.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 16.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: HEITOR PERES DE OLIVEIRA Parte Ré: 

RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes entabularam acordo, pugnando por sua homologação. A 

pretensão merece ser acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil): “487. Haverá resolução de 

mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. Com 

efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. 

Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15. 

Honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se e 

Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 25 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004165-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

HEITOR PERES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004165-28.2016.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 16.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: HEITOR PERES DE OLIVEIRA Parte Ré: 

RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes entabularam acordo, pugnando por sua homologação. A 

pretensão merece ser acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil): “487. Haverá resolução de 

mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. Com 

efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. 

Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15. 

Honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se e 

Intimem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 25 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1009137-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MIGUEL DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão inicial e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pleito do requerente em desfavor da demandada, para o 

fim de condenar o demandado ao pagamento do seguro obrigatório no 

valor acima mencionado (total de R$ 2362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo juros legais (de 1% 

ao mês) A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426, STJ) e correção monetária 

desde o evento danoso (Súmula 580, STJ). Nos termos do artigo 85 do 

CPC/2015, CONDENO a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios que ora estabeleço em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, e ao pagamento das custas processuais. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, outrossim, 

que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso haja 

posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do 

artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e 

alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a 

sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 

523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, 

o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O 

devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto 

no artigo 525 do CPC/15. Havendo pagamento por depósito judicial, 

expeça-se alvará, observando os requisitos legais necessários. Publicada 

em audiência, saindo os presentes intimados".

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009137-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MIGUEL DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão inicial e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pleito do requerente em desfavor da demandada, para o 

fim de condenar o demandado ao pagamento do seguro obrigatório no 

valor acima mencionado (total de R$ 2362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo juros legais (de 1% 

ao mês) A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426, STJ) e correção monetária 

desde o evento danoso (Súmula 580, STJ). Nos termos do artigo 85 do 

CPC/2015, CONDENO a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios que ora estabeleço em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, e ao pagamento das custas processuais. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, outrossim, 

que após o trânsito em julgado, com a devida certificação, caso haja 

posterior pedido de cumprimento de sentença devidamente instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do 

artigo 524 do CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e 

alterações necessárias. Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a 

sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 

523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, 

o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O 

devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto 

no artigo 525 do CPC/15. Havendo pagamento por depósito judicial, 

expeça-se alvará, observando os requisitos legais necessários. Publicada 

em audiência, saindo os presentes intimados".

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002802-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON LOURENCO DA SILVA (EXECUTADO)

EMILY'S BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002802-06.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: EMILY'S BIJUTERIAS 

E ACESSORIOS LTDA - ME, NILTON LOURENCO DA SILVA Vistos etc. 

Intime-se a parte exequente para conferir prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. A 

seguir, se for o caso, conclusos. RONDONÓPOLIS, 23 de julho de 2018. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429298 Nr: 11398-40.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORA PAULICEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora, Dr. Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli, inscrito na OAB/MT número 17.980-A,, para se manifestar, no 

prazo legal, acerca do petitório de fls. 282/284

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709742 Nr: 4680-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNE AVENIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 144, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715733 Nr: 11041-55.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES LUIZ DE MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 
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como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas nº 

80/82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720499 Nr: 1541-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA MITSU SILVA KITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/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 impugnar 

a Defesa por Negativa Geral de folhas nº 120/121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438997 Nr: 7664-47.2010.811.0003

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILSA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A OAB/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 impugnar 

a Defesa por Negativa Geral de folhas nº 117/118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 449910 Nr: 5090-17.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG LAJES IND E COM DE ARTEFATOS DE 

CONCRETO LTDA, PAULO ROBERTO DE MATOS, LAURO SALVATI, 

SÉRGIO RENE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS SHINDY 

HILDEBRANDT IDE - OAB:17742/O, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 102, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702440 Nr: 10418-25.2011.811.0003

 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): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAJEU LTDA ME, 

FABRICE LOPES DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 93, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820321 Nr: 3103-67.2016.811.0003

 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: WANDERLEY ADAO PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CRISTIAN SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:OAB/MT 16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - 

OAB:13758/MT, WANDERSON CLAYTON PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 47, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 301924 Nr: 10674-46.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL CIDADE - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE DE FREITAS CHAVES, LEONAR DE 

FREITAS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para 

manifestarem, no prazo legal, acerca das informações de fls. 519, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007350-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MAGALHAES PINHEIRO (AUTOR(A))

INEZ MAGALHAES PINHEIRO (AUTOR(A))

cibele silva prietch falca pagno (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (RÉU)

LOPES & OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007350-06/2018 Ação: Indenização por Dano Material e Moral Autores: 

Manoel Magalhães Pinheiro e Inez Magalhães Pinheiro. Réus: Empresa de 

Transportes Andorinha S/A e Outro. Vistos, etc. MANOEL MAGALHÃES 

PINHEIRO e INEZ MAGALHÃES PINHEIRO, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Dano 

Material e Moral” em desfavor de EMPRESA DE TRANSPORTES 

ANDORINHA S/A e LOPES & OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, 

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 (fl.44 e fls.48/49 – correspondência ID 15080022 e ID 

15080127), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, NCPC). O artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece 

que terão prioridade na tramitação em todas as instancias os 

procedimentos nos quais figurem como parte ou interessados pessoa com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portador de doença 

grave, é nesse sentido a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Prioridade na tramitação do feito Pedido que deve ser concedido ao autor 

maior de 60 anos e aos demais co-autores, mesmo que não tenham idade 
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igual ou superior a 60 anos Inteligência da Lei nº 10.741/03 que não faz 

restrição ao benefício. Recurso provido.10.741” (5470883120108260000 

SP 0547088-31.2010.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de 

Julgamento: 16/05/2011, 11ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 19/05/2011) Assim, hei por bem em deferir o pedido de 

prioridade na tramitação dos autos, com fulcro nos documentos de 

(fl.45/46 – correspondência ID 15080067). De outro norte, indefiro o pleito 

de inversão do ônus da prova requerido no quinto parágrafo de (fl.41 – 

correspondência ID 15079849, fl.21), eis que entendo, por ora, necessário 

e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada 

suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se 

converter o recurso em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do 

Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO 

CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 

11 de dezembro de 2018, às 08:30 horas, no CEJUSC. Citem-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. Ofertadas as 

contestações, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 24 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008573-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO JOSE DOMINGOS (ADVOGADO(A))

CECILIA DOMINGOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008573-91.2018.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

informa na exordial estar aposentada, e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não terem condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, analisando os 

autos, determino que a requerente traga aos autos cópia de seu 

comprovante de rendimento, extrato de benefício previdenciário e/ou 

declaração do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 02 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009318-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

ANA MARIA SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DO DIA 

10.10.2018 ÀS 16H30 PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, NA CLÍNICA 

CURAT, SITUADA NA RUA OTÁVIO PITALUGA N. 2367, JARDIM 

GUANABARA, DEVENDO A PARTE REQUERENTE LEVAR CONSIGO 

TODOS OS EXAMES QUE POSSUIR RELATIVOS À PATOLOGIA EM 

ANÁLISE.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001357-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA BUSANELLO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001357-50.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço da requerida Elisa Busanello (CPF nº 

610.361.530-53), com a utilização, apenas, do Sistema Infojud, vez que 

este juízo não possui acesso ao Sistema SIEL. Vindo as informações, 

dê-se vista ao autor para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis-MT, 02 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007597-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DANIELA PATRICIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T4F ENTRETENIMENTO S.A. (REQUERIDO)

TAIS BORJA GASPARIAN (ADVOGADO(A))

MARIA BETHANIA VIANNA TELLES VELLOSO (REQUERIDO)

PEDRO AVILA PASSOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007597-21.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 02 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002066-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELCIO VINICIUS SILVA LATA (AUTOR(A))

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002066-17.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 02 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002298-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA (REQUERENTE)

DANILO AMARAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002298-29.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 02 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002618-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LION IND E COM DE GELO LTDA - ME (AUTOR(A))

EBER AMANCIO DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002618-79.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 
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pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 02 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003998-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO (ADVOGADO(A))

ROBSON CORREA DAUZACKER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPANIW SERVICOS EMPRESARIAIS E RECURSOS HUMANOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003998-40.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC, bem como apreciar as preliminares arguidas 

na peça defensiva. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 02 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001398-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOILA JORDANA PEREIRA (ADVOGADO(A))

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

DULCE MARIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

ROSIMAR MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO FRANCISCO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001398-80.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime os autores 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promoverem o 

andamento do feito, cumprindo o disposto na decisão do Num. 10718470, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do §1º, do 

artigo 485, do CPC. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 02 

de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001535-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALISUL ALIMENTOS SA (REQUERENTE)

LUIS FELIPE LEMOS MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANY SOUSA TUNES 00329583158 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001535-28.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor para 

promover o andamento da CP, recolhendo o valor da diligência do Sr. 

Meirinho para cumprimento do mandado de citação, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Havendo o decurso do prazo sem o devido recolhimento, certifique e 

devolva a missiva com as homenagens de estilo. Cumpra. Rondonópolis - 

MT, 02 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000385-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRAGA DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

NORSA REFRIGERANTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000385-80.2016.8.11.0003. Vistos etc. Remeta os autos à 

contadoria judicial para que refaça o cálculo do Id. 13762011, procedendo 

a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 

523, do CPC. Vindo o cálculo, dê-se vistas as partes. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis - MT, 02 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003709-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO (ADVOGADO(A))

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE ZIMPEL (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003709-79.2016.8.11.0003. Vistos etc. Consta da certidão 

do Num. 15574814, a informação de que embora devidamente citado para 

cumprir a obrigação, o requerido não efetuou o pagamento do débito, 

tampouco ofereceu embargos monitórios. Desse modo, determino a 

conversão do pedido monitório em processo executivo. Anote o 

necessário. Intime a credora para juntar o demonstrativo de débito 

atualizado, bem como indicar bens passíveis de penhora para 

cumprimento do dispositivo final da decisão do Id. 4275512, no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis - MT, 

02 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005533-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS FELICIO (REQUERENTE)

CARLOS FRANCISCO QUESADA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VIRGILIO FERREIRA FILHO (REQUERIDO)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

CRISTIANO DE CASTRO DAYRELL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS IDS NºS15582059 E 

15610801

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007007-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LAUDICEIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007007-44.2017.8.11.0003. Vistos etc. Cumpra a Sra. 

Gestora o disposto no Num. 11864420, vez que a intimação pessoal se 

deu na pessoa da empresa requerida e não da parte autora. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis - MT, 02 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003329-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SCHEILLA THAIS CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE DE BARROS VASCONCELOS 39926937837 (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003329-84.2018.8.11.0003. Vistos etc. A empresa 

requerida Pedro Henrique de Barros Vasconcelos (Storm Gestão 

Universitária) foi devidamente citada e não ofereceu defesa, conforme 

consta da certidão do Id. 15576714. Assim, decreto sua revelia, sendo 

que o prazo processual para esta correrá em cartório da data da 

publicação dos atos decisórios no órgão oficial, podendo intervir no 

processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar, 

nos termos dos artigos 344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC. 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis 

- MT, 02 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002644-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA NUNES LEMES (REQUERENTE)

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002644-14.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 02 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000958-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

WALACY MOREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000958-50.2018.8.11.0003. Vistos etc. Melhor analisando 

os autos, observa-se que o autor cumpriu com a determinação do Num. 

11815432, ante a existência de pedido administrativo perante a requerida, 

identificado sob o nº 3170224828 (Num. 11768921 - Pág. 1), pelo que 

determino o processamento do feito. Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais, e os 

documentos que instruem a inicial, comprovam a hipossuficiência. Tendo 

em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 02 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 324 de 524



Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005388-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

CARLA ADRIANA DA SILVA MARTINS STRUCK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI SALES DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA SUELI BONFIM (REQUERIDO)

ISAMAR TUNES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005388-16.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime a autora 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito no tocante a citação dos requeridos, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do §1º, do artigo 485, do 

CPC. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 02 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005292-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI (ADVOGADO(A))

JOANITA GLORIA BANDEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR EDUARDO TEIXEIRA DO CARMO (EXECUTADO)

DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005292-30.2018.8.11.0003. Vistos etc. Em tempo, defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Cumpra as demais determinações constantes na decisão 

proferida no Id. 14568289. Expeça o necessário. Rondonópolis - MT, 02 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002419-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ALEXANDRINO NEVES (EXECUTADO)

ERONE MARIA LOPES ALEXANDRINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002419-91.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante a inércia da 

devedora Erone Maria Lopes Alexandrino (Num. 15488358), converto a 

indisponibilidade em penhora, os valores bloqueados pelo Sistema 

BacenJud no importe total de R$ 1.573,22 (hum mil, quinhentos e setenta e 

três reais e vinte e dois centavos) e seus eventuais acréscimos, 

dispensando a lavratura de termo. Proceda a transferência dos valores 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme dispõe o artigo 854, §5º, do CPC/15. Após a vinculação 

dos valores ao presente feito, proceda o levantamento dos valores em 

favor do credor na conta bancária indicada no Id. 13118186, devendo o 

credor indicar outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, juntando, inclusive o demonstrativo atualizado do débito, 

abatendo-se a quantia levantada, no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 02 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001313-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA REGINA CORREA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001313-31.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro, apenas, 

nova expedição do mandado de busca e apreensão no endereço 

declinado no Num. 14670270, devendo o Sr. Meirinho, observar o disposto 

no artigo 212, §§1º e 2º do CPC. Caso haja a necessidade de reforço 

policial e/ou arrombamento, caberá ao Sr. Oficial de Justiça solicitar ao 

juízo, imediatamente. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis - 

MT, 02 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000954-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

MAYKON PEREIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000954-3.2018.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT Autor: Maykon Pereira Miranda Ré: Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. MAYKON PEREIRA 

MIRANDA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, também 

qualificada no processo. O autor ingressou com a presente ação, 

pleiteando o recebimento da indenização do seguro DPVAT, em razão das 

lesões sofridas no acidente automobilístico descrito na exordial. Requer a 

procedência do pedido inicial. Juntou documentos. Intimado para emendar 

a inicial, no tocante à juntada do pedido administrativo, o demandante não 

cumpriu o comando judicial, quedando-se inerte (Id. 15179141). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. O requerente apesar 

de intimado, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, para 

emendar a inicial, instruindo-a com cópia do prévio pedido administrativo 

de cobrança do Seguro DVAT formulado perante a seguradora, não 

cumpriu tal desiderato. Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 485, I e VI, do 

Código de Processo Civil, são claros quando asseveram: “Art. 320. A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único: Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) III - o 

autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições 

dos arts. 106 e 321. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - 

indeferir a petição inicial; (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de 

interesse processual;” A incontroversa arguida pelo demandante a 

justificar o descumprimento da ordem judicial, é que inexiste 

obrigatoriedade do prévio pedido administrativo como requisito de 

condição da ação – interesse de agir. É sabido que o interesse processual 

é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda judicial para se 

alcançar a tutela pretendida - resistida ou insatisfeita - e sua utilidade na 

satisfação dos anseios de quem vêm a juízo. Ensina Daniel Amorim 

Assumpção Neves, in Manual de direito processual civil, volume único, 8ª. 

ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 74/75: “(...) o interesse de agir deve ser 

analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da 

tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção 

jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o 

autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção 

do Poder Judiciário”. (grifei) Muito embora esta magistrada, em processos 

anteriores da mesma natureza, tenha se posicionado acerca da 

desnecessidade do pedido administrativo para o ingresso da Ação de 

Cobrança do Seguro DPVAT, vê-se que há decisão em sentido contrário, 

proveniente de julgamento de Recurso Extraordinário repetitivo, com 
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repercussão geral. Neste caso, há que se adotar os entendimentos 

emanados pelo STF e STJ, até mesmo porque, essa é a direção dada pelo 

CPC em seu art. 927, onde determina que os juízes observarão 

(obrigatoriamente), os precedentes judiciais, que dentre outros, estão 

elencados os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivo. Com as inovações advindas com a vigência do Novo 

Código de Processo Civil, está a formação de precedentes judiciais, com o 

fito de uniformizar as decisões. Daniel Amorim Assumpção Neves, ensina 

o que são os precedentes: “Precedente é qualquer julgamento que venha 

a ser utilizado como fundamento de um outro julgamento que venha a ser 

posteriormente proferido. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional 

se valer de uma decisão previamente proferida para fundamentar sua 

decisão, empregando-a como base de tal julgamento, a decisão 

anteriomente prolatada será considerada um precedente. (…) Como se 

pode notar, o precedente é objetivo, já que se trata de uma decisão 

específica que venha a ser utilizada como fundamento do decidir em 

outros processos. (..) Isso não significa exigir-se a identidade dos fatos 

presentes nos precedentes, mas uma proximidade suficiente para ensejar 

a mesma solução jurídica.” Nesse sentido, o STF em julgamento de 

Recurso Especial repetitivo nº 631.240-MG, com repercussão geral, firmou 

o “Tema 350 - Prévio requerimento administrativo como condição para o 

acesso ao Judiciário”, decidindo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação 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. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado.(…) 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

(…)” Em razão do precendente firmado no Acórdão supra, seus 

fundamentos tem sido utilizado por analogia nos julgamento dos Recursos 

Extraordinários repetitivos que versam acerca do pedido administrativo 

para recebimento do Seguro DPVAT: “Esta Corte já firmou entendimento no 

sentido de que 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 ensejarem 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 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho 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.” (RE 839353 / MA - Rel. Min. Luiz Fux)”. Assim, 

não tendo o autor ingressado com pedido prévio diretamente a 

seguradora, inexiste pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não havendo, portanto, interesse de agir porque não houve 

lide ou direito violado a justificar a intervenção do Poder Judiciário. Ressai 

que ante a existência do precedente judicial, os Tribunais Pátrios vem 

decidindo uniformemente sobre a questão: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DE DPVAT. EXIGIBILIDADE DE COMPROVAR O 

PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR CONFIGURADO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 631.240/MG. I- 

E necessário à autora que demonstre ter feito o prévio requerimento nas 

vias administrativas, para o recebimento do seguro DPVAT. II- 

Posicionamento adotado pela Suprema Corte em sede de Repercussão 

Geral no RE nº 631.240/MG. III- Ausente o interesse de agir, logo correto é 

o indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AC 

04226362620158090006, Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, julg. 

07.02.2017, publ. 17.02.2017).” “PROCESSO CIVIL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – cobrança de indenização securitária – CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – A 

controvérsia, quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, 

para o ajuizamento de ação pleiteando a concessão de benefício 

previdenciário, foi decidida pelo STF, no RE 631.240/MG, com repercussão 

geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no dia 03 de setembro de 

2014 – Essa decisão se aplica aos casos de cobrança de seguro DPVAT, 

respeitada a regra de transição mencionada no julgado, que determinou 

que, para as ações ajuizadas até 03 de setembro de 2014, sem prévio 

requerimento administrativo, caso a ré apresente contestação discutindo o 

mérito, está caracterizado o interesse de agir ante a resistência à 

pretensão. Para as ações ajuizadas após essa data, há necessidade de 

comprovação de requerimento administrativo prévio – Nesse caso, 

contudo, considerando que esta ação foi ajuizada no dia 10 de dezembro 

de 2015, de rigor, a extinção do processo por falta de interesse de agir, 

uma vez que a autora não comprovou a existência de requerimento 

administrativo prévio, fato esse sequer mencionado na inicial – Recurso 

desprovido. (TJSP, APL 10070009520158260038, Relator: Carlos Von 

Adamek, 34ª Câmara de Direito Privado, jul e publ. 18.04.2017)”. Ainda, 

sobre o tema este e. TJMT também tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574 / 

SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir porque não há lide a justificar a 

intervenção do Poder Judiciário. (Ap 151547/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574 / SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse 

de agir porque não há lide a justificar a intervenção do Poder Judiciário.” 

(TJMT – Ap 112386/2014, Desa. MarilsenAndrade Addario, Segunda 

Câmara Cível, j. em 04/02/2015, DJE 10/02/2015). “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ART. 267, I, C/C ART. 282, II, C/C ART. 284, PARÁGRAFO 

ÚNICO, C/C ART. 295, I, DO CPC - DETERMINAÇÃO PARA O AUTOR 

EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/8/2011, DJe 08/8/2011). 

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário.” (TJMT - Ap 64729/2014, Des. Adilson 

Polegato de Freitas, PrimeiraCâmara Cível, j. em 07/10/2014, DJE 

16/10/2014). Desse modo, tendo sido outorgado prazo para emendar a 

inicial, comprovando pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT e, diante da inércia da parte autora, que não o fez no prazo 

estabelecido, esta deve suportar o ônus do não cumprimento do ato 

processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 330, III e IV), e por via 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, 
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I e IV c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais, contudo resta 

suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários 

advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 02 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003317-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI (ADVOGADO(A))

JOSE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003317-70.2018.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT Autor: José Batista da Silva Ré: Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. JOSÉ BATISTA DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, também qualificada no processo. O 

autor ingressou com a presente ação, pleiteando o recebimento da 

indenização do seguro DPVAT, em razão das lesões sofridas no acidente 

automobilístico descrito na exordial. Requer a procedência do pedido 

inicial. Juntou documentos. Intimado para emendar a inicial, no tocante à 

juntada do pedido administrativo, o demandante não cumpriu o comando 

judicial, quedando-se inerte (Id. 15573309). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. O requerente apesar de 

intimado, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, para emendar a 

inicial, instruindo-a com cópia do prévio pedido administrativo de cobrança 

do Seguro DVAT formulado perante a seguradora, não cumpriu tal 

desiderato. Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 485, I e VI, do Código de 

Processo Civil, são claros quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único: Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A 

petição inicial será indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse 

processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) 

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;” A 

incontroversa arguida pelo demandante a justificar o descumprimento da 

ordem judicial, é que inexiste obrigatoriedade do prévio pedido 

administrativo como requisito de condição da ação – interesse de agir. É 

sabido que o interesse processual é entendido como a necessidade de 

fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida - 

resistida ou insatisfeita - e sua utilidade na satisfação dos anseios de 

quem vêm a juízo. Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de 

direito processual civil, volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 

74/75: “(...) o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes 

aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a 

adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende 

obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da 

vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário”. (grifei) 

Muito embora esta magistrada, em processos anteriores da mesma 

natureza, tenha se posicionado acerca da desnecessidade do pedido 

administrativo para o ingresso da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, 

vê-se que há decisão em sentido contrário, proveniente de julgamento de 

Recurso Extraordinário repetitivo, com repercussão geral. Neste caso, há 

que se adotar os entendimentos emanados pelo STF e STJ, até mesmo 

porque, essa é a direção dada pelo CPC em seu art. 927, onde determina 

que os juízes observarão (obrigatoriamente), os precedentes judiciais, que 

dentre outros, estão elencados os acórdãos em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivo. Com as inovações advindas com a 

vigência do Novo Código de Processo Civil, está a formação de 

precedentes judiciais, com o fito de uniformizar as decisões. Daniel 

Amorim Assumpção Neves, ensina o que são os precedentes: 

“Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como 

fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente 

proferido. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de 

uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, 

empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriomente 

prolatada será considerada um precedente. (…) Como se pode notar, o 

precedente é objetivo, já que se trata de uma decisão específica que 

venha a ser utilizada como fundamento do decidir em outros processos. 

(..) Isso não significa exigir-se a identidade dos fatos presentes nos 

precedentes, mas uma proximidade suficiente para ensejar a mesma 

solução jurídica.” Nesse sentido, o STF em julgamento de Recurso Especial 

repetitivo nº 631.240-MG, com repercussão geral, firmou o “Tema 350 - 

Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao 

Judiciário”, decidindo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM 

AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação 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. 3. A exigência de prévio requerimento 

administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da 

Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 

segurado.(…) 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.(…)” Em razão do 

precendente firmado no Acórdão supra, seus fundamentos tem sido 

utilizado por analogia nos julgamento dos Recursos Extraordinários 

repetitivos que versam acerca do pedido administrativo para recebimento 

do Seguro DPVAT: “Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que 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 ensejarem 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 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho 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.” 

(RE 839353 / MA - Rel. Min. Luiz Fux)”. Assim, não tendo o autor 

ingressado com pedido prévio diretamente a seguradora, inexiste 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não havendo, 

portanto, interesse de agir porque não houve lide ou direito violado a 

justificar a intervenção do Poder Judiciário. Ressai que ante a existência 

do precedente judicial, os Tribunais Pátrios vem decidindo uniformemente 

sobre a questão: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DE DPVAT. EXIGIBILIDADE DE COMPROVAR O PRÉVIO REQUERIMENTO 

NA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 631.240/MG. I- E 

necessário à autora que demonstre ter feito o prévio requerimento nas 

vias administrativas, para o recebimento do seguro DPVAT. II- 

Posicionamento adotado pela Suprema Corte em sede de Repercussão 

Geral no RE nº 631.240/MG. III- Ausente o interesse de agir, logo correto é 

o indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AC 

04226362620158090006, Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, julg. 

07.02.2017, publ. 17.02.2017).” “PROCESSO CIVIL – SEGURO 
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OBRIGATÓRIO DPVAT – cobrança de indenização securitária – CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – A 

controvérsia, quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, 

para o ajuizamento de ação pleiteando a concessão de benefício 

previdenciário, foi decidida pelo STF, no RE 631.240/MG, com repercussão 

geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no dia 03 de setembro de 

2014 – Essa decisão se aplica aos casos de cobrança de seguro DPVAT, 

respeitada a regra de transição mencionada no julgado, que determinou 

que, para as ações ajuizadas até 03 de setembro de 2014, sem prévio 

requerimento administrativo, caso a ré apresente contestação discutindo o 

mérito, está caracterizado o interesse de agir ante a resistência à 

pretensão. Para as ações ajuizadas após essa data, há necessidade de 

comprovação de requerimento administrativo prévio – Nesse caso, 

contudo, considerando que esta ação foi ajuizada no dia 10 de dezembro 

de 2015, de rigor, a extinção do processo por falta de interesse de agir, 

uma vez que a autora não comprovou a existência de requerimento 

administrativo prévio, fato esse sequer mencionado na inicial – Recurso 

desprovido. (TJSP, APL 10070009520158260038, Relator: Carlos Von 

Adamek, 34ª Câmara de Direito Privado, jul e publ. 18.04.2017)”. Ainda, 

sobre o tema este e. TJMT também tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574 / 

SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir porque não há lide a justificar a 

intervenção do Poder Judiciário. (Ap 151547/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574 / SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse 

de agir porque não há lide a justificar a intervenção do Poder Judiciário.” 

(TJMT – Ap 112386/2014, Desa. MarilsenAndrade Addario, Segunda 

Câmara Cível, j. em 04/02/2015, DJE 10/02/2015). “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ART. 267, I, C/C ART. 282, II, C/C ART. 284, PARÁGRAFO 

ÚNICO, C/C ART. 295, I, DO CPC - DETERMINAÇÃO PARA O AUTOR 

EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/8/2011, DJe 08/8/2011). 

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário.” (TJMT - Ap 64729/2014, Des. Adilson 

Polegato de Freitas, PrimeiraCâmara Cível, j. em 07/10/2014, DJE 

16/10/2014). Desse modo, tendo sido outorgado prazo para emendar a 

inicial, comprovando pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT e, diante da inércia da parte autora, que não o fez no prazo 

estabelecido, esta deve suportar o ônus do não cumprimento do ato 

processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 330, III e IV), e por via 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, 

I e IV c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais, contudo resta 

suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários 

advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 02 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002845-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA SANTANA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002845-69.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamento S.A Requerida: Rosângela 

Santana Garcia Vistos etc. Banco Bradesco Financiamento S.A, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

contra Rosângela Santana Garcia, também qualificada no processo, 

objetivando o cumprimento de contrato firmado entre as partes, com 

cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou entrega 

do bem. O autor diz que a ré tornou-se inadimplente e foi constituída em 

mora ao deixar de cumprir a obrigação mensal, assumida no contrato 

firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em alienação fiduciária. 

Afirma que a devedora deixou de quitar as parcelas pactuadas, a partir de 

Julho/2017 e, em face da inadimplência, requer a apreensão do bem, 

liminarmente. Ao final requer a posse definitiva do veículo. Juntou 

documentos. Deferida a liminar, a medida foi devidamente cumprida (Num. 

12807374). Citada, a ré não apresentou contestação (Num. 15485941). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

O feito enseja julgamento antecipado, na forma do artigo 355, incisos I e II 

do CPC. Além da revelia da demandada, a prova trazida aos autos é 

suficiente para o desfecho da questão. À luz dos documentos juntados na 

inicial verifica-se que o bem, objeto do pedido de busca e apreensão, foi 

dado em alienação fiduciária, a favor da requerida, em contrato firmado 

entre as partes (Num. 12801806). Ressalta-se, também, que a devedora é 

inadimplente e, devidamente citada, não ofereceu defesa. Assim, em face 

da revelia, aliada à prova produzida pelo autor, restou demonstrada a 

veracidade dos fatos que ensejam o deferimento da pretensão inicial, por 

estar amparada em legislação específica – Decreto-Lei nº 911/69. Ex 

positis, julgo procedente o pedido formulado na exordial. Torno definitiva a 

medida liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo descrito na 

inicial. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Deixo de determinar a baixa 

da restrição vez que não foi inserida, conforme consta no Num. 13055865. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 02 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000651-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUSA (AUTOR(A))

ARY DA COSTA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO DIAS DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000651-96.2018.8.11.0003. Ação de Rescisão de Contrato 

c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos Requerente: João Batista de 

Sousa Requerido: Fabrício Dias Rocha Vistos etc. JOÃO BATISTA DE 

SOUSA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS em face 

de Fabrício Dias Rocha, também qualificado no processo. As partes 

informam que entabularam acordo e pugnam pela homologação e 

suspensão do feito até o seu integral cumprimento (Id. 12207703). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Apesar das 

partes consignarem no acordo pela suspensão do feito até seu integral 

cumprimento, observa-se que o pacto firmado põe fim ao litígio, vez que 

havendo eventual descumprimento da avença comportará a execução da 
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sentença homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC, pelo que 

indefiro o pedido de suspensão. Ex positis, homologo o acordo firmado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos 

termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Isento de custas face 

o benefício da Justiça Gratuita concedido ao autor. Honorários 

advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

02 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009816-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI SOARES TELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009816-07.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A Requerido: Claudinei 

Soares Teles Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S.A, qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra 

Claudinei Soares Teles, também qualificado no processo, objetivando o 

cumprimento de contrato firmado entre as partes, com cláusula de 

alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou entrega do bem. O 

autor diz que o réu tornou-se inadimplente e foi constituído em mora ao 

deixar de cumprir a obrigação mensal, assumida no contrato firmado entre 

as partes, cujo objeto foi dado em alienação fiduciária. Afirma que o 

devedor deixou de quitar as parcelas pactuadas, a partir de 

setembro/2017 e, em face da inadimplência, requer a apreensão do bem, 

liminarmente. Ao final requer a posse definitiva do veículo. Juntou 

documentos. Deferida a liminar, a medida foi devidamente cumprida (Num. 

14418741 - Pág. 1). Citado, o réu não apresentou contestação. O autor 

manifestou-se no Num. 15387303. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja julgamento antecipado, 

na forma do artigo 355, incisos I e II do CPC. Além da revelia do 

demandado, a prova trazida aos autos é suficiente para o desfecho da 

questão. À luz dos documentos juntados na inicial verifica-se que o bem, 

objeto do pedido de busca e apreensão, foi dado em alienação fiduciária, a 

favor do requerido, em contrato firmado entre as partes (Num. 10911807 - 

Pág. 1/6 e Num. 10911813 - Pág. 1/4). Ressalta-se, também, que o 

devedor é inadimplente e, devidamente citado, não ofereceu defesa. 

Assim, em face da revelia, aliada à prova produzida pelo autor, restou 

demonstrada a veracidade dos fatos que ensejam o deferimento da 

pretensão inicial, por estar amparada em legislação específica – 

Decreto-Lei nº 911/69. Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na 

exordial. Torno definitiva a medida liminar, consolidando a posse e 

propriedade do veículo descrito na inicial. Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, do CPC. Determino a baixa junto ao Sistema Renajud (placa – 

OAY0583). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 02 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004103-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

CINARA CAMPOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EXECUTADO)

VICTOR FONTAO REBELO (ADVOGADO(A))

ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS (ADVOGADO(A))

ALISON MENDES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

CELIO MARCOS LOPES MACHADO (ADVOGADO(A))

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal providenciar a 

averbação do termo de penhora.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000976-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA (ADVOGADO(A))

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR PEREIRA RIBEIRO (EXECUTADO)

LUCIMARA XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000976-08.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO EXECUTADO: 

IVANIR PEREIRA RIBEIRO Vistos e examinados. Cuida-se de ação de 

execução onde o título executivo é um contrato de honorários 

advocatícios firmado entre o exequente e a executada, cujos serviços 

foram prestados em favor do espólio. Após a penhora e avaliação de bem 

imóvel, o exequente requereu a adjudicação pelo valor da avaliação. 

Certificou a Sra. Gestora que a executada foi devidamente intimada da 

penhora e avaliação, tendo apenas afirmado que “o pedido de adjudicação 

feito pelo autor não possui embasamentos fáticos ou jurídicos, não 

podendo o mesmo ser deferido, pois tal medida iria contra as provas 

anexas nos autos, devendo o mesmo ser declarado nulo. Como também, 

os bens indicados são arrolados no processo de inventário por 

arrolamento sumário, Código 12941, da Segunda Vara de Poxoréu-MT, 

havendo demais herdeiros e não somente a requerida. A penhora não 

pode recair sobre parte de bem objeto de herança, porque aberta a 

sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros e os direitos 

de cada um se estendem a todo o acervo, até que se realize a partilha. Os 

bens deixam de ser individualizados e passam a fazer parte do acervo do 

espólio, considerado uma universalidade de fato. Por isso, não podem ser 

objeto de penhora nem de hasta pública”. Esse juízo indeferiu o pedido de 

adjudicação, asseverando que restou inegável que os serviços prestados 

pelo exequente foram em prol do espólio, razão pela qual a dívida deveria 

ser suportada pela massa; e que o recebimento do crédito (reconhecido 

pela executada) deveria ocorrer mediante habilitação no processo de 

inventário. Todavia, o exequente manejou embargos de declaração, 

afirmando que seu pedido de habilitação no inventário foi indeferido em 

razão da existência da presente ação executiva; que a executada é a 

única herdeira do espólio; e que o processo de inventário já se encerrou. 

Certificada a tempestividade dos embargos de declaração, a executada foi 

intimada para se manifestar, mas quedou-se inerte. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. Por serem tempestivos, RECEBO os embargos de 

declaração e DOU PROVIMENTO aos mesmos, haja vista as notícias de 

que o pedido de habilitação do exequente nos autos do inventário foi 

indeferido em razão da propositura desta execução; de que o processo 

de inventário já está encerrado; e de que a executada era herdeira única. 

Deste modo, ante tais considerações, impõe-se o natural prosseguimento 

da presente execução, para que o exequente possa receber os créditos 

oriundos da prestação de serviços em favor do espólio. Assim, DEFIRO o 

pedido de adjudicação do imóvel, pelo valor da avaliação, uma vez que 

contra o laudo de avaliação a executada não se voltou, conforme certidão 

da Sra. Gestora. Expeça-se o necessário para a formalização da 

adjudicação, intimando-se o exequente para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004178-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 
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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: 1007329-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA (ADVOGADO(A))

PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

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: 1003362-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGMAR SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

SARAH BEZERRA SCHEFFER (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 no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005976-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DE ARAUJO BARRETO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA ANITA VIEIRA VILELA (AUTOR(A))

MARIA GENOVEVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES CASTRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

EMILIA SOUZA FRANCO (AUTOR(A))

WILSON COELHO BATISTA (AUTOR(A))

STEFANIA DOS SANTOS ROBERTO (AUTOR(A))

ANTONIO ALVES DOURADO (AUTOR(A))

GENOEFA REZENDE DO CARMO (AUTOR(A))

MARIA OLIVEIRA DOURADO (AUTOR(A))

ANTONIO RIVELO DO CARMO (AUTOR(A))

REGINALDO LUIS DA SILVA (AUTOR(A))

ALCIDES COELHO PORTELA (AUTOR(A))

RITA ALENCAR COSTA (AUTOR(A))

AIRTON VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

GESSI JESUS DE SOUZA (AUTOR(A))

GERALDO GASPARELLO (AUTOR(A))

ZILDA MORAIS DE MATOS (AUTOR(A))

EDENILDA ALVES FERREIRA LEITE (AUTOR(A))

HAROLDO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

SEBASTIAO SANTANA BOTELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006153-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PACHECO E SOUZA DA SILVA (EMBARGADO)

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006153-16.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA EMBARGADO: EDUARDO 

PACHECO E SOUZA DA SILVA Vistos e examinados. I – Do dano moral e 

material Os embargos à execução de título extrajudicial têm por finalidade 

atacar o título, portanto, não são a via adequada para veicular pedido de 

reparação de dano moral e material decorrente de conduta imputada ao 

exequente. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DOS 

EMBARGANTES. EXECUÇÃO MOVIDA PELO LOCADOR CONTRA 

EX-LOCATÁRIOS. SUSCITADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA 

PARA RESPONDER AOS EMBARGOS. INSUBSISTÊNCIA. POLO PASSIVO 

DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO RESTRITO ÀS PARTES QUE FIGURAM NO 

POLO ATIVO DA EXECUÇÃO EMBARGADA. SENTENÇA MANTIDA NO 

PONTO. MÉRITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIA 

INADEQUADA. POSTULAÇÃO CONDENATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A 

NATUREZA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOUTRINA E PRECEDENTES. 

CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA EX OFFICIO. FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. "O pleito de indenização dos danos morais e patrimoniais 

não é defesa, mas, sim, pedido em sentido estrito, e sua veiculação em 

embargos do devedor é inviável, reclamando ação autônoma" (STJ, REsp 

1638535/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. 

07/02/2017). (TJ-SC - AC: 03015861620148240082 Capital - Continente 

0301586-16.2014.8.24.0082, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 

Julgamento: 06/02/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO 

QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO IMPLÍCITO EXTRAÍDO DA LEITURA 

DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PLEITO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 322, § 2º, DO CPC. REJEIÇÃO. SENTENÇA CITRA 

PETITA. PRESCINDIBILIDADE DE CASSAÇÃO. ANÁLISE DA POSTULAÇÃO 

COM BASE NO ART. 1.013, § 3º, INCISO II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE DANOS MORAIS EM SEDE DE EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR CINCO ANOS. (...) 3. A ação de 

embargos à execução é de cognição restrita, limitada às matérias 

enumeradas nos incisos do art. 917 do CPC, entre as quais não se insere 

a formulação de pedido condenatório contra a parte embargada. (...) 

(TJ-DF 20160110424163 DF 0010719-13.2016.8.07.0001, Relator: 

ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 13/09/2017, 4ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/09/2017 . Pág.: 207/217) Dessa 

forma, considerando que a via eleita é inadequada para elaboração do 

pleito de indenização por danos morais e materiais, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, tão somente em relação a estes pedidos, 

nos termos do art. 485, VI, § 3º, do Código de Processo Civil. II – Dos 

embargos Diante da tempestividade certificada nos autos, recebo os 

embargos à execução, SEM EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte 

embargada para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006399-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LAIR PALACIOS SANCHES OLIVEIRA (REQUERENTE)

DIEGO ATILA LOPES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006399-12.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAIR PALACIOS SANCHES OLIVEIRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita 

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, 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). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 
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conciliação para o dia 06 de novembro de 2018, às 08:30 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. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004931-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PENALVA VERDOLIN (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES (AUTOR(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 no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006597-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006597-49.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUIZ CARLOS DE SOUZA RÉU: CLARO S.A. Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

06 de novembro de 2018 às 10:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto 

que as partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela Em se 

tratando de pedido de antecipação de tutela, necessário se apresenta a 

verificação do preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o 

preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o 

qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 
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extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma que é 

indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001733-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O.R. DE MELO - ME (REQUERENTE)

VALESKA MACHADO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DE MOURA PORTELA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001733-65.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: O.R. DE MELO - ME REQUERIDO: WELLINGTON DE MOURA 

PORTELA Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora 

para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, conclusos. 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 

05 de novembro de 2018, às 09:30 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000275-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE VALTER BRAGA (EXEQUENTE)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

CICERO ASSIS ANCHIETA (ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal providenciar a 

averbação do termo de penhora.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 891412 Nr: 2326-14.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINELLI ALVES 

SANTOS - OAB:163.738-MG, GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - 

OAB:368.438/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo legal, informar o endereço de 

onde se encontram os bens a serem penhorados, considerando que a 

comarca de Rondonópolis é dividida por setores para cumprimentos dos 

mandados e estes deverão informar endereço para cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 896820 Nr: 4264-44.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO NEVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá juntar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento. Registro que a 

paralização indevida da presente carta precatória gerará a devolução da 

mesma à comarca deprecada.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 896723 Nr: 4214-18.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá juntar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento. Registro que a 

paralização indevida da presente carta precatória gerará a devolução da 

mesma à comarca deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 411671 Nr: 7772-47.2008.811.0003

 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: PAULO HUGNEY MACHADO SANTIAGO, MARIA 

LUCINEIDE MACHADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT, ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348-A/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que DECLARO a 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO do imóvel descrito e caracterizado 

na petição inicial em favor de PAULO HUGNEY MACHADO SANTIAGO e 

MARIA LUCINEIDE MACHADO DE SOUZA e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC.Determino que, nos termos do art. 

167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015/73, após o trânsito em julgado desta 

sentença, seja expedido mandado de registro, para que a propriedade 

definitiva, já declarada em favor do autor, adentre o folio registral 

imobiliário competente. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor 

atualizado da causa. 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.: 785176 Nr: 8257-03.2015.811.0003

 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: JULIANY SANTOS FERREIRA, ISABELA SANTOS 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 Vistos e examinados. Tramitam em apenso duas ações de cobrança de 

seguro obrigatório – DPVAT: Cód. 755641 – proposta por AMANDA KELLY 

SOARES FERREIRA e CARLOS EDUARDO CAMPOS FERREIRA. Cód. 

785176 – proposta por JULIANY SANTOS FERREIRA e ISABELA SANTOS 

FERREIRA. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Afasto a preliminar 

de falta de interesse de agir por inexistência de prévio pedido 

administrativo, arguida pela requerida nos autos de Código 755641, uma 

vez que o exaurimento da via administrativa não é condição para a 

interposição da ação judicial. A preliminar de ilegitimidade ativa das autoras 

não merece acolhida, uma vez que restou demonstrado nos autos que as 

quatro requerentes são filhas do ‘de cujus’; e, de outra banda, a certidão 

de óbito da vítima, juntada às fls. 22 do processo de Código 785176 atesta 

que o mesmo era separado judicialmente, não havendo que se cogitar em 

legitimidade de eventual viúva. Assim, ambas as ações deverão ser 

julgada parcialmente procedente, com a condenação da requerida a pagar 

a cada uma das autoras o valor de R$3.375,00 (ou seja, 25% de 

R$13.500,00), atualizado com juros de mora desde a citação e correção 

monetária desde o evento danoso. Condeno as partes ao rateio das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15 

% (quinze por cento) do valor total da condenação, na proporção de 

metade para cada uma. Com o trânsito em julgado, não havendo 

requerimento para execução certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e arquivem-se os 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.: 755641 Nr: 10663-31.2014.811.0003

 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: AKSF, CECFS, ALECSANDRA MARADO DO CARMO 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos e examinados. Isto posto, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Verifica-se de ambos os processos (Códigos 755641 e 785176) a prova 

do acidente, do óbito e da sua condição de herdeiras das quatro 

requerentes. Segundo o disposto no artigo 4º da Lei 6.194/74, que rege o 

tema, a indenização, no caso de morte, será paga de acordo com o 

disposto no artigo 792 da Lei nº 10.406/2002, ou seja, o capital segurado 

deve ser pago por metade ao cônjuge e o restante aos herdeiros do 

segurado, valendo a ordem de vocação hereditária. No caso dos autos, 

não havendo comprovação da existência de cônjuge, a totalidade da 

indenização deverá ser dividida entre as quatro filhas do ‘de cujus’, na 

proporção de 25% para cada uma. Assim, ambas as ações deverão ser 

julgada parcialmente procedente, com a condenação da requerida a pagar 

a cada uma das autoras o valor de R$3.375,00 (ou seja, 25% de 

R$13.500,00), atualizado com juros de mora desde a citação e correção 

monetária desde o evento danoso. Isto posto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE as ações de Códigos 755641 e 785176, para condenar a ré 

ao pagamento de indenização do Seguro DPVAT à cada uma das quatro 

autoras, no valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), atualizado com juros de mora desde a citação e correção monetária 

desde o evento danoso. Condeno as partes ao rateio das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15 % 

(quinze por cento) do valor total da condenação, na proporção de metade 

para cada uma. Com o trânsito em julgado, não havendo requerimento para 

execução certifique-se, procedendo às anotações de estilo e arquivem-se 

os 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.: 763496 Nr: 15120-09.2014.811.0003

 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: BIOMAX INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARCIA RITTERBUSCH 

- OAB:84081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a ação monitória proposta, para o fim de constituir de pleno direito em título 

executivo judicial a prova escrita carreada com a inicial.O valor do débito, 

indicado quando do ajuizamento da ação, deverá ser acrescido apenas de 

correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação.Custas e 

honorários que fixo em 15% sobre o valor da condenação a cargo do réu. 

Decorrido o prazo de recurso, certifique-se nos autos, e cumpra-se o 

disposto no art. 701, §2º, do CPC.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 757829 Nr: 12027-38.2014.811.0003

 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: JOQSON ROBERIO DE AZEVEDO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HAMZE, 

SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA, LINDINALVA FRANCISCA VILELA, 

JUVENIL AMORIN DE SOUZA, PEDRO DA SIVLA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que DECLARO a 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO do imóvel descrito e caracterizado 

na petição inicial em favor de JOQSON ROBERTO DE AZEVEDO MENDES 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

CPC.Determino que, nos termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº 

6.015/73, após o trânsito em julgado desta sentença, seja expedido 

mandado de registro, para que a propriedade definitiva, já declarada em 

favor do autor, adentre o folio registral imobiliário competente. Condeno a 

parte ré ao pagamento de custas e processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa. 

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.: 442728 Nr: 11396-36.2010.811.0003

 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: D LOC MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA, JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADD CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO a requerida ao 

pagamento da dívida referente à compra representada pela nota fiscal que 

instrui a inicial, no valor de R$11.422,36, que deverá ser atualizada com 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde 

a propositura da ação. Declaro a extinção do processo com julgamento do 

mérito.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. 

Sendo a requerida revel e representada pela Defensoria Pública, 

permaneça suspensa a exigibilidade da condenação, até a comprovação 

da mudança na condição de necessitado, com a possibilidade do 

beneficiário satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou 

de sua família, com prescrição da aludida obrigação após o período de 

cinco anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438240 Nr: 6907-53.2010.811.0003

 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: J F FERRAMENTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFLORA EMPREITEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a ação monitória proposta, para o fim de constituir de pleno direito em título 

executivo judicial a prova escrita carreada com a inicial.O valor do débito, 

indicado quando do ajuizamento da ação, deverá ser acrescido apenas de 

correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação.Custas e 

honorários que fixo em 15% sobre o valor da condenação a cargo do réu, 

ficando esta condenação suspensa em razão do mesmo ser revel e 

patrocinado pela Defensoria Pública. Decorrido o prazo de recurso, 

certifique-se nos autos, e cumpra-se o disposto no art. 701, §2º, do 

CPC.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.: 736482 Nr: 15822-86.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGLE IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, MARCELO BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:PR-65.216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO os requeridos ao 

pagamento da dívida referente ao contrato que instrui a inicial, no valor de 

R$41.941,63, que deverá ser atualizada com juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação e correção monetária desde a propositura da ação. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Caso o 

condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, permaneça suspensa a 

exigibilidade da condenação, até a comprovação da mudança na condição 

de necessitado, com a possibilidade do beneficiário satisfazer o 

pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com 

prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762445 Nr: 14700-04.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Isto posto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para 

condenar a ré ao pagamento de indenização do Seguro DPVAT à autora, 

no valor de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), atualizado 

com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o evento 

danoso. Condeno as partes ao rateio das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 15 % (quinze por cento) do valor 

total da condenação, na proporção de metade para cada uma.Com o 

trânsito em julgado, não havendo requerimento para execução 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e arquivem-se os 

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.: 433068 Nr: 1732-78.2010.811.0003

 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: MANOEL PESSOA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A - BASA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 334 de 524



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 

9353/MT

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a ação, para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor 

correspondente à diferença de correção que deveria ter sido aplicada à 

época (Plano Collor I e Plano Collor II), acrescida de juros e correção 

monetária, a serem apurados em liquidação de sentença. Declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto 

no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 745990 Nr: 5554-36.2014.811.0003

 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): CELULAR HOUSE LTDA, ALI AHMAD EL 

SMAILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO os requeridos ao 

pagamento da dívida referente ao contrato que instrui a inicial, no valor de 

R$191.439,30, que deverá ser atualizada com juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação e correção monetária desde a propositura da ação. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Caso o 

condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, permaneça suspensa a 

exigibilidade da condenação, até a comprovação da mudança na condição 

de necessitado, com a possibilidade do beneficiário satisfazer o 

pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com 

prescrição da aludida obrigação após o período de cinco anos. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 351503 Nr: 6600-75.2005.811.0003

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, LUIZ PICCININ, ROBERTO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA 

MICHELS, MARIA LUISA FRIEDRICHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDOES ALVES - OAB:SP 83161

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, para CONFIRMAR E TORNAR 

DEFINITIVA A LIMINAR DEFERIDA, declarando a autora proprietária das 

sacas de soja sequestradas nestes autos. Declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao 

disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com fulcro no disposto 

no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua 

sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das 

obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser 

executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as 

anotações de estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 746684 Nr: 5986-55.2014.811.0003

 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: MARIA DE LURDES ALVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BOICA, MARIA APARECIDA DA SILVA 

MACHADO, LOURIVAL MACHADO PEREIRA, JOSE DE DEUS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLE GENTIL DE QUEIROZ 

- OAB:15656/0, GERSON FRANCISCO DE SOUZA - OAB:OAB/MT16329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que DECLARO a 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO do imóvel descrito e caracterizado 

na petição inicial em favor de MARIA DE LURDES ALVES LIRA e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC.Determino que, nos 

termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015/73, após o trânsito em 

julgado desta sentença, seja expedido mandado de registro, para que a 

propriedade definitiva, já declarada em favor do autor, adentre o folio 

registral imobiliário competente. Deixo de condenar a parte ré ao 

pagamento de custas e processuais e honorários advocatícios, posto que 

trata-se de revel citada por edital e assistida pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 749539 Nr: 7512-57.2014.811.0003

 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: GERMANO JOSE CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLEGARIO SANTANA MACEDO, OLEGARIO 

SANTANA MACEDO, CLEDINEI RODRIGUES MAFALDA, ESPÓLIO DE 

CANDEMAR CECÍLIO FECHENER VICTORIO, ROSEMARY MALUF 

FECHENER VICTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdomiro de Moraes 

Siqueira - OAB:3575

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que DECLARO a 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO do imóvel descrito e caracterizado 

na petição inicial em favor de GERMANO JOSÉ CARDOSO e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC.Determino que, nos 

termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015/73, após o trânsito em 

julgado desta sentença, seja expedido mandado de registro, para que a 

propriedade definitiva, já declarada em favor do autor, adentre o folio 

registral imobiliário competente. Deixo de condenar a parte ré ao 

pagamento de custas e processuais e honorários advocatícios, posto que 

trata-se de revel citada por edital e assistida pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738800 Nr: 1219-71.2014.811.0003

 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: ELEUZA MARIA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICKY LTDA, ELVIO 

ROBERTO ROSA, ELIAS FERREIRA CAMPOS, NATALINO SÁ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que DECLARO a 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO do imóvel descrito e caracterizado 

na petição inicial em favor de ELEUZA MARIA NUNES e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC.Determino que, nos 

termos do art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015/73, após o trânsito em 

julgado desta sentença, seja expedido mandado de registro, para que a 

propriedade definitiva, já declarada em favor do autor, adentre o folio 

registral imobiliário competente. Deixo de condenar a parte ré ao 

pagamento de custas e processuais e honorários advocatícios, posto que 

trata-se de revel citada por edital e assistida pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 712057 Nr: 7104-37.2012.811.0003

 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: CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RIBEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE COELHO DUARTE DE 

QUADROS - OAB:MT/9643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANY REIA DE SOUZA 

GONSALES - OAB:7312/MT

 Vistos e examinados. Considerando que o perito judicial afirmou que o 

autor está permanentemente incapacitado para o trabalho, mas não 

indicou qual o percentual da incapacidade, deverá o mesmo complementar 

o laudo pericial apresentado. Consigno que é o perito judicial médico quem 

está habilitado para elucidar o grau de invalidez, que deve ser aferido por 

especialista com condições técnicas para tanto, e não por 

discricionariedade do Juízo. Ilustro: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – NOMEAÇÃO DE PERITO NÃO 

ESPECIALISTA NA LESÃO NOTICIADA – NOVA PERÍCIA – CABIMENTO – 

NECESSIDADE DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA – SENTENÇA ANULADA 

– RECURSO PROVIDO. Em se tratando de acidente automobilístico que 

resultou em lesões de ordem traumática, nada mais coerente que o médico 

que irá avaliar as lesões sofridas pela autor seja especialista na área 

demandada, pois assim terá melhores condições técnicas de elucidar o 

grau de invalidez e do nexo causal entre a aludida enfermidade e o 

acidente noticiado nos autos (TJMT Ap 10278/2016).” (Ap 146372/2017, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018). Isto 

posto, tendo em conta que o perito judicial afirmou que o autor está 

permanentemente incapacitado para o trabalho, mas não indicou qual o 

percentual da incapacidade, determino a sua imediata intimação para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, complemente o laudo pericial apresentado. 

Após, tornem-me imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 757601 Nr: 11876-72.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICAN MOTOS LTDA, ONIVALDO GOMES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MS/6171

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.Condeno os 

embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em 

observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com 

fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o 

condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente 

poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de est i lo ,  arquivem-se os 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 756799 Nr: 11373-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO FRANCISCO FRANCO TORALES, 

ALESSANDRA ESCURRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES FRANZZ SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vestibular, pelo que DECLARO a 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e o DOMÍNIO do imóvel descrito e caracterizado 

na petição inicial em favor de DOS AUTORES e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com 

supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC.Determino que, nos termos do art. 

167, inciso I, item 28, da Lei nº 6.015/73, após o trânsito em julgado desta 

sentença, seja expedido mandado de registro, para que a propriedade 

definitiva, já declarada em favor do autor, adentre o folio registral 

imobiliário competente, devendo ser efetuada a matrícula do imóvel, já que 

consta dos autos que o mesmo ainda não é registrado no cartório.Deixo 

de condenar a parte ré ao pagamento de custas e processuais e 

honorários advocatícios, posto que trata-se de revel citado por edital e 

assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. 

Publique-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727565 Nr: 8434-35.2013.811.0003

 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: LUIS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA, HELENA 

WYLER E SILVA, CARLOS FRANCISCO QUESADA, IMOBILIARIA 

CONTINENTAL LTDA, PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 Vistos e examinados.

 Decreto a revelia do citado por edital que não compareceu aos autos.

Nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, nomeio 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.: 430117 Nr: 12065-26.2009.811.0003

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA DOS SANTOS ME, SHEILA DOS 

SANTOS ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, FABRICIA ALVES NOGUEIRA - 

OAB:12379/MT, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727565 Nr: 8434-35.2013.811.0003

 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: LUIS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA, HELENA 

WYLER E SILVA, CARLOS FRANCISCO QUESADA, IMOBILIARIA 

CONTINENTAL LTDA, PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 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 às fls. 106.

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 408813 Nr: 4505-67.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMARCOS CAMPOS BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XIMENA TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:MT/8.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do autor para no prazo legal informar o 

endereço da Cooperativa de Crédito Rural do sul do Mato Grosso – 

SICREDI.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 735639 Nr: 15160-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNA, DRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEXTA VARA CÍVEL (INFÂNCIA E JUVENTUDE)

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 15160-25.2013.811.0003 (735639)

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: ARLETE DA SILVA

PARTE RÉ: JULIANA NASCIMENTO ANDRADE e DIONE RODRIGUES 

NOVAIS

CITANDOS: JULIANA NASCIMENTO ANDRADE E DIONE RODRIGUES 

NOVAIS

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

30 (trinta) dias, contados da publicação deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena, de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular.

 ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia, será nomeado curador especial aos 

citandos.

 RESUMO DA INICIAL: A requerente é prima do genitor dos menores. 

Segundo consta na inicial os requeridos abandonaram seus filhos, ficando 

os mesmos aos cuidados da avó paterna. No entanto, após denúncia de 

maus tratos os menores foram acolhidos na casa abrigo. Durante o 

período que estiveram no abrigo, nenhum parente se apresentou com 

interesse na guarda das crianças, mas tão somente a requerente, que 

além de possuir total condições para cuidar das crianças, possue o 

desejo de tê-las consigo e dispensar todos os cuidados necessários para 

a criação e educação dos menores. Portanto, requer que lhe seja 

concedida a adoção das crianças.

DESPACHO: Visto. Considerando a URGÊNCIA em concluir este feito que 

faz parte da META 02 DO CNJ e levando em conta que a certidão na carta 

precatória de citação dos pais biológicos das crianças FOI NEGATIVA (fls. 

79/80), DETERMINO a citação por edital com observância rígida dos prazos 

legais. Decorrido, certifique-se e, imediatamente, venham conclusos com 

ou sem contestação.

 Eu, Letícia da Silva de Araújo Garcia, analista judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 2 de outubro de 2018.

Maria das Graças Gomes da Costa

Juíza de Direito

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 857140 Nr: 2189-66.2017.811.0003

 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): NILSON SILVA DIAS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 Diante do exposto, ante a ocorrência da decadência, acolho o pleito 

ministerial e julgo extinta a punibilidade do(a) autor(a) fatos Nilson Silva de 

Jesus, nos termos do art. 107, inciso IV e art. 103, ambos do Código Penal, 

procedendo o arquivamento dos presentes autos com as baixas e 

cautelas de estilo.Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 373109 Nr: 1527-88.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JANETE APARECIDA DA SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT

 Código - 373109

Vistos.

 Cuida-se de pedido da exequente, para expedição de ofício à Receita 

Federal solicitando as três últimas declarações de imposto de renda do 

executado (fl. 153).

 Considerando que é da exequente o ônus de promover os atos do 

processo necessários ao seu deslinde, verificando-se do feito a não 

comprovação da realização de diligências para localizar bens passíveis de 

penhora em nome do executado, com exceção da penhora de ativos 

financeiros, INDEFIRO, por ora, o pedido de expedição de ofício à Receita 

Federal.

 Intime-se a exequente desta decisão e para que, no prazo improrrogável 

de 10 (dez) dias, indique bens passíveis de penhora em nome do 

executado, sob pena de suspensão do feito pelo período de um ano e de 

posterior arquivamento, nos termos do art. 921, §§ 1º, 2º e 4º do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, em 01 de outubro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 330520 Nr: 3214-08.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELSON GAIVA MARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA TANASSI LUCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE novamente o exequente para cumprimento integral do 

determinado à fl. 141, atualizando a dívida, no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo fixado, certifique-se e conclusos. Intimem-se. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Cumpra.

 Rondonópolis/MT, em 01 de outubro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 886069 Nr: 127-19.2018.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE RENATO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER JOSE DE OLIVEIRA, ANA ELISA DE 

OLIVEIRA BAZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCÍLIO RIBEIRO LACERDA - 

OAB:22704-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demétrio Weill Pessoa 

Ramos - OAB:, Paulo Emilio Catta Preta de Godoy - OAB:

 Diante do exposto, acolho o pleito ministerial de fls. 36/40 e declaro extinta 

a punibilidade dos querelados Walter Jose de Oliveira e Ana Elisa de 

Oliveira Bazan, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso VI, 

ambos do Código Penal e, por consequência, determino o arquivamento 

dos presentes autos com as baixas e cautelas de estilo.Cientifique-se o 

Ministério Público.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 757288 Nr: 11671-43.2014.811.0003

 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): GISLAINE FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694/MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B/MT

 Diante do exposto, reconheço a existência de prescrição da pretensão 

punitiva do Estado e declaro extinta a punibilidade da autora do fato 

Gislaine Ferreira Dias, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso 

V, ambos do Código Penal e, por consequência, determino o arquivamento 

dos presentes autos com as baixas e cautelas de estilo.Cientifique-se o 

Ministério Público.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 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:

 Nos termos do Provimento nº. 55/2007-CGJ, Itens 6, 7.1 e 7.1.1, que 

determina ao Gestor das Secretarias, independentemente de despacho 

judicial, proceder a movimentação processual, considerando o decurso de 

prazo da publicação do edital, procedo a intimação do Reclamante para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 423263 Nr: 5456-27.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIR TADEU AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:MT/5180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Junior - 

OAB:, Valéria Bagnatori Denardi - OAB:201516/SP

 Conforme determinação judicial e pedido do exequente, intimo a parte 

executada para que, no prazo de 15 dias, realizar o pagamento do débito 

executado (multa de 10% caso descumpra) ou, caso queira, opor 

embargos à execução, garantindo em juízo o valor da execução (art. 53, 

§1º da 9.099/95).

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: 1001034-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE QUARESMA DA SILVA (AUTOR(A))

KENI MARLOVA FORGIARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY BRILHANTE FELIZATE (RÉU)

 

Processo n.º 1001034-74.2018.811.0003 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
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002048-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. M. (ADVOGADO(A))

E. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1002048-93.2018.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão cejusc Rondonópolis/MT, 27 de setembro de 2018 

LUCILEILA CARDOSO Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007237-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RAMALHO SALES (REQUERENTE)

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI (ADVOGADO(A))

ARTHUR GOUVEIA MARCHESI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE DOS SANTOS GOVEIA SALES (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1007237-52.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 05.11.2018, às 16h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 25 de setembro de 2018. MARIA DAS GRAÇAS GOMES 

DA COSTA Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009088-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. T. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (ADVOGADO(A))

N. N. D. S. B. M. (ADVOGADO(A))

V. B. D. S. (RÉU)

A. R. D. S. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1009088-63.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos designando audiência . Rondonópolis/MT, 27 de setembro de 2018 

LUCILEILA CARDOSO Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008481-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. S. (ADVOGADO(A))

L. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE APARECIDA NUNES CORDEIRO OAB - 785.371.931-00 

(REPRESENTANTE)

 

Processo n.º 1008481-16.2014.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 08.11.2018, às 17h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. No 

mais, analisando detidamente os autos, nota-se que foi postulada uma 

medida de urgência pela parte autora, requerendo a antecipação dos 

efeitos da tutela, a qual passo a analisar neste momento. 7. Não se pode 

olvidar que o direito de visitas e de convívio entre o genitor e o menor é 

garantido pelo Código Civil, bem como pelo Diploma Processual Civil, com a 

alteração advinda da lei n.º 12.398/2011, senão vejamos: “Art. 1.589. O 

pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e 

tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou 

for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.” 8. 

Da mesma forma, é a orientação doutrinária: “O direito de convivência não 

é assegurado somente ao pai ou à mãe, é direito do próprio filho de com 

eles conviver, o que reforça os vínculos paterno e materno-filial. É direito 

da criança manter contato com o genitor com o qual não convive 

cotidianamente, havendo o dever do pai de concretizar esse direito. É 

totalmente irrelevante a causa da ruptura da sociedade conjugal para a 

fixação das visitas. O interesse a ser resguardado, prioritariamente, é o 

do filho, e objetiva atenuar a perda da convivência diuturna na relação 

parental.” (DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 459) (grifo nosso) 9. Insta ressaltar 

que o direito de visitas somente pode ser reprimido ou suprimido 

temporariamente, em situações excepcionais, quando as visitas estiverem 

sendo comprovadamente nocivas ao menor, o que, a priori, não se 

depreende no presente caso. 10. Assim, presentes os pressupostos de 

mister à concessão da mercê, que, corroborados com todos os 

documentos carreados na exordial, permitem vislumbrar que a tutela de 

regulamentação de visitas preenche os requisitos necessários para esta 

fase de sumaria cognitio, o seu deferimento é medida que se impõe. 11. 

Isto posto, após análise acurada do feito, tendo em vista os argumentos e 

documentos trazidos aos autos, nos termos do art. 300, do Código de 

Ritos, defiro a tutela de urgência para o fim de determinar que o direito de 

visitas da parte autora seja exercido da seguinte maneira: o genitor, 

requerente (qualificado nos autos), poderá exercer o direito de visitas, em 

finais de semana alternados das 8h do sábado até às 18h horas do 

domingo, devendo buscá-lo e restitui-lo na residência materna, bem como 

alternadamente em férias escolares, pela metade do período, 

exortando-se, ainda, expressamente, à parte demandada que não deverá 

de qualquer maneira embargar o pleno exercício do direito de visita da 

parte demandada na forma ora fixada pelo juízo, sob pena de lhe incidir as 

sanções legais. 12. Intime-se. 13. Expeça-se o necessário, com urgência. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de setembro de 2018. MARIA DAS 

GRAÇAS GOMES DA COSTA Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008433-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JADIEL RIBEIRO DURCO (AUTOR(A))

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE FERNANDES VIEIRA (RÉU)

 

Processo n.º 1008433-57.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 05.11.2018, às 17h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação, na qual, caso não haja 

composição entre as partes, será deliberado a respeito da realização do 

exame de DNA. 4. Intimem-se e notifiquem-se a representante da parte 

requerente e seu procurador, bem como o representante do Ministério 
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Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de 

setembro de 2018. MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000577-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (ADVOGADO(A))

V. S. L. (AUTOR(A))

A. R. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. (RÉU)

V. V. L. (ADVOGADO(A))

G. M. A. (ADVOGADO(A))

L. S. M. (ADVOGADO(A))

P. P. A. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1000577-42.2018.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão cejusc - audiência de mediação; Rondonópolis/MT, 27 de 

setembro de 2018 LUCILEILA CARDOSO Gestor(a)

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007344-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE SOUSA GOUVEIA (REQUERENTE)

IZABEL SOUSA GOUVEIA (REQUERENTE)

ODAIR JOSE ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE SOUSA GOUVEIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007344-96.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa e a qualificação dos herdeiros, sob pena de 

indeferimento (artigo 321, parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008604-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIZA RODRIGUES SCHEFFER (REQUERENTE)

JAINE NAHANE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008604-14.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(dez) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa, sob pena de indeferimento (artigo 321, 

parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008082-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS (ADVOGADO(A))

DIVINA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008082-84.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(dez) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa e a qualificação dos herdeiros, sob pena de 

indeferimento (artigo 321, parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1007424-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

DEBORA CUNHA DA SILVA (REQUERENTE)

SUELY RESENDE FORTUNATO (REQUERENTE)

ELZA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCOS ROGERIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

PATRICIA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

JOANA DARC MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

CLEITON REZENDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

YASMIM REZENDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

EURIPEDES MARTINS REZENDE (REQUERENTE)

SIMONE RESENDE DA SILVA (REQUERENTE)

LUZAIR MARTINS REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE DIEGO SILVA REZENDE (REQUERENTE)

EUZENI MARTINS REZENDE DO CARMO (REQUERENTE)

HELLEN HADA RESENDE BERNARDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

GENI MARTINS REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007424-60.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa e a qualificação dos herdeiros, sob pena de 

indeferimento (artigo 321, parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007453-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS (REQUERENTE)

LUZIMAR LEIDE DE ARAUJO MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLIDENOR LOBO DE MEDEIROS (REQUERIDO)
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ALMIRA DE ARAUJO MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007453-13.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de AÇÃO DE 

ABERTURA DE INVENTÁRIO na forma de arrolamento sumário, na qual a 

propriedade do bem imóvel objeto da presente ação não foi comprovada 

através de matrícula atualizada em nome do de cujus. 2. Assim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 

321, do CPC), atendendo às disposições contidas no art. 320, do Estatuto 

Processual Civil, carreando aos autos documento hábil a comprovar a 

propriedade do imóvel supracitado, conforme preconiza o art. 1.227, do 

Código Civil, sob pena de o juízo não deliberar quanto a sua partilha. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007646-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

EDIELMA TAIS MOTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY MOTA DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007646-28.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o título 

executivo no qual se funda a ação, atendendo às disposições contidas no 

art. 320, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

01 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007476-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

GERALDA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

ROSENILDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

VANILDA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

JORGE MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZABETH ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007476-56.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa e a qualificação dos herdeiros, sob pena de 

indeferimento (artigo 321, parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007740-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DOS SANTOS PINHO (REQUERENTE)

JOSE MARIA DE PINHO (REQUERENTE)

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007740-73.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de AÇÃO 

CONSENSUAL DE DIVÓRCIO, na qual as partes avençaram sobre a 

partilha de bens, porém não foi carreado aos autos matrícula do imóvel 

localizado no Jardim Iguassu em nome das partes. 2. Assim, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 

321, do CPC), atendendo às disposições contidas no art. 320, do Estatuto 

Processual Civil, carreando aos autos documento hábil a comprovar a 

propriedade do imóvel supracitado, conforme preconiza o art. 1.227, do 

Código Civil, sob pena de o juízo não deliberar quanto a sua partilha. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 774807 Nr: 4198-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSRB, CDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Processo n.º 4198-69.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTICIA 

aforada por B.S.R.B., representada por sua genitora Sr.ª C.S.R.., em face 

de E.M.B. (qualificados nos autos).

2. À fl. 61 infere-se que a parte devedora cumpriu sua obrigação 

alimentar.

3. O representante do Ministério Público manifestou à fl. 62, pugnando pela 

extinção do feito nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

6. Diante da manifestação da parte autora, à fl. 61, verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 

análise.

7. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e atendendo 

a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Codex Processual Civil.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 808674 Nr: 17563-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRDSB, MADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17563-93.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que o direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente, no ramo da 

informática, devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a 
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efetividade do processo judicial e, por conseguinte, da própria prestação 

jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização que o Sistema 

INFOSEG possibilita, em função de permitir a busca de endereços com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de 

Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos 

processuais para a melhor prestação jurisdicional, defiro o pleito de busca 

de endereços via sistema INFOSEG.

 2. Após a consulta realizada junto ao sistema INFOSEG foi localizado o 

endereço da parte requerida, qual seja, Av. Cuiabá, n.º 1317, Município de 

Rondonópolis/MT, CEP: 78700090.

 3. Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 25 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 800516 Nr: 14612-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRA, GFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, EDUARDO GONÇALVES AMORIM - 

OAB:23317/O, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14612-29.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Homologo o acordo de fl. 85/87, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

2. Determino a suspensão do processo, em consonância com o disposto 

no art. 922, do Digesto Processual Civil, até ulterior manifestação das 

partes interessadas, devendo o feito, durante o período de suspensão, 

aguardar na Secretaria da Vara, sendo excluído do relatório mensal.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, 

intime-se a parte autora a manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção (art. 485, §1º, CPC).

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 798722 Nr: 13793-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETDSS, ILDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13793-92.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 47, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 353017 Nr: 8079-06.2005.811.0003

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT/7216, DF1972, DEIVISON ROOSEVELT COUTO - 

OAB:OAB/MT 8353, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:2693-B-MT

 Processo n.º 2005/777

 Vistos etc.

 1. Defiro o pleito de fl. 153.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 769481 Nr: 1911-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOS, COA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1911-36.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 57 e por tudo mais que dos autos consta, em 

razão da manifesta inadimplência de pensão alimentícia devida à parte 

exequente, decreto a prisão civil do executado Diego Pereira dos Santos 

(qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do Código de Ritos, 

por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. Saliente-se ao executado 

que o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, devendo ser expedido o competente mandado de 

prisão.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 767834 Nr: 1253-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, MACDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8.379/MT, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - 

OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1253-12.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 51, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 342 de 524



Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004156-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Fernando José Mastelaro (ADVOGADO(A))

ROZA PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDO DO AMARAL LEAL (ADVOGADO(A))

NIVALDO DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004156-32.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 20.03.2019, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 

357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007664-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (ADVOGADO(A))

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO GERALDO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA JOB PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007664-49.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante a patente animosidade entre os litigantes, por prudência, efetivou-se 

consulta via sistema de busca processual no sítio eletrônico do TJMT, 

oportunidade em que se verificou a existência de medida protetiva em 

trâmite perante o juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher desta Comarca, qual seja, Medida Protetiva de 

Cód. 679636, em que figuram como partes os mesmos litigantes do caso 

em apreço. 2. Destarte, nota-se que a competência para processar o 

presente feito é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, conforme ressai do art. 14, da Lei Maria da Penha, uma 

vez que esta possui competência híbrida, ou seja, processa tanto feitos 

cíveis como criminais, sendo que a existência de feito em que se 

estabeleceram medidas protetivas em favor de uma das partes, nos 

termos da Lei n. 11.340/2006, atrai para aquela Vara Especializada a 

competência para processar os demais feitos que tratam de interesses 

das mesmas partes. 3. Nesse sentido, é pacífica também a jurisprudência 

do Tribunal de Justiça do Mato Grosso acerca da competência exclusiva 

da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para o 

processamento e julgamento das causas cíveis e criminais decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Senão vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA 

EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA NA VARA ESPECIALIZADA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI 

MARIA DA PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAMÍLIA 

EM RAZÃO DA MATÉRIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - REMESSA DOS 

AUTOS PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS. É 

incompetente o Juízo da Vara de Família nas causas que envolvem a 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista 

que consoante o artigo 14 da Lei nº 11.340/2006, as Varas Especializadas 

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher acumularão 

competência cível e criminal para conhecer, processar e julgar demandas 

dessa natureza.” (TJ/MT – Agravo de Instrumento n.° 42373/2011, Rel. 

Des. Clarice Claudino da Silva). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

PARTILHA DE BENS – CONEXÃO COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA 

AJUIZADA ANTERIORMENTE – NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª 

VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – 

COMPETÊNCIA DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

E FAMILIAR CONTRA A MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É 

competente para processar e julgar a ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher, porque conexa 

com medida protetiva de urgência, estipulada em razão de violência 

doméstica. O art. 14 da Lei nº 11.340/2006 determina o acúmulo da 

competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e executar 

lides desta natureza, ante o caráter híbrido dessas varas especializadas. 

A “Lei Maria da Penha” visa proteger integral e ininterruptamente a mulher 

que sofrer algum tipo de agressão e violência no âmbito doméstico, de 

modo a se prevenir nova violência, concedendo uma maior proteção à 

mulher vítima de agressão.” (TJ/MT, CC 48373/2013, Relator Des. 

Sebastião Barbosa Farias, J. 03.10.2013). 4. Entrementes, insta salientar 

que a competência especial afasta a competência atribuída a este juízo, 

como forma de se evitar que as decisões prolatadas nas ações cíveis 

sejam conflitantes com as medidas adotadas na Vara de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, o que por certo atingiria 

reflexamente direitos substanciais da vítima. 5. Por oportuno, transcrevo o 

seguinte precedente: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 

2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE GUAPORÉ E JUÍZO DA 1ª VARA 

JUDICIAL DA COMARCA DE GUAPORÉ. MEDIDA PROTETIVA DA LEI N.º 

11.340/06 E AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. Se o procedimento 

regulamentado pela Lei nº 11.340/06, foi proposto anteriormente e nele já 

foram deferidas as medidas protetivas, mostra-se adequado o 

processamento e o julgamento da ação de guarda de menor pelo mesmo 

Juízo, a fim de evitar decisões conflitantes, mormente diante do fato de 

que a ação de guarda pretende desconstituir as medidas de proteção lá 

deferidas. Conflito desacolhido.” (Conflito de Competência N.º 

70050886282, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 06.09.2012) 6. A 

regra prevista na Lei Maria da Penha é clara e incisiva ao reunir em um 

único e diferenciado juízo todas as causas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, visando ao julgamento célere e eficaz 

das referidas demandas, haja vista que a ação que envolva violência 

doméstica deve ser processada e julgada simultaneamente com a medida 

protetiva que tramita naquele juízo. 7. Assim, sendo aquele o juízo 

competente, deve processar e julgar a presente ação conjuntamente, ao 

mesmo tempo que processa e julga a medida protetiva, para que possa 

ser entregue a prestação jurisdicional às partes, concomitantemente. 8. De 

mais a mais, importante ressaltar que a absolvição do réu na parte penal 

ou a extinção das medidas de proteção não tornam incompetente o juízo 

da violência doméstica para a solução do conflito cível, que teve sua 

jurisdição ali fixada pelas medidas protetivas que, ademais, podem ser 

suscitadas novamente a qualquer instante. 9. Com efeito, a Lei n.º 

11.340/2006 visa a proteger integral e ininterruptamente a mulher que 

sofrer algum tipo de violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir 

nova violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de 

agressão. 10. Dessa forma, fica claro que o objetivo da legislação 

especial é garantir a eficácia das medidas de proteção aplicadas, evitando 

a prática de novos atos de violência contra a vítima, certamente ainda em 

estado de vulnerabilidade enquanto houver a pendência de julgamento de 

lide envolvendo o agressor e sua pessoa, como é o caso dos autos. 11. 

Diante disso, a manutenção da competência para o julgamento da 

demanda familiar perante o juízo da Violência Doméstica possibilita ao 

magistrado que manteve contato mais próximo aos litigantes, relativamente 

aos atos de violência eventualmente praticados, maiores elementos no 

trato de questões cíveis, viabilizando, assim, decisões que melhor 

atendam às peculiaridades que envolvem o relacionamento entre as 

partes, evitando decisões conflitantes. 12. Ademais, a competência é 

determinada em virtude da matéria, sendo irrelevantes quaisquer 
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alterações de fato ou de direito ocorridas no decorrer do processo e, 

frise-se, a competência da Vara de Violência Doméstica é absoluta, não 

podendo esta delegar para outrem competência que lhe cabe. Ademais, a 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção 

(art. 64, § 1º, do CPC). Senão vejamos: “EXTORSÃO PERANTE A JUSTIÇA 

FEDERAL. CONEXÃO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO CRIME QUE 

ATRAIU A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL (FACILITAÇÃO DE 

CONTRABANDO) E CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CONCUSSÃO. 

IRRELEVÂNCIA. ART. 81 DO CPP (PERPETUATIO JURISDICTIONIS). 

PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

ORDEM DENEGADA. 1. Estabelecida a competência da Justiça Federal em 

face da conexão entre crimes da competência estadual e federal, 

encerrada a instrução criminal, a absolvição ou a desclassificação quanto 

ao delito que atraiu a competência para a Justiça Federal não retira a sua 

competência para apreciar as demais imputações. Art. 81 do CPP. 

Precedentes do STJ: CC 34.321/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, DJU 26.03.07, CC 32.458/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 

02.03.05 e HC 72.496/SC, Rel. Min. Felix Fischer, DJU 14.05.07. 2. HC 

denegado, em consonância com o parecer ministerial.” (HC 112.990/PR, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado em 29.10.2009). 

13. Assim, a toda evidência, este juízo é absolutamente incompetente para 

processar e julgar a presente ação, pois se trata de competência em 

razão da matéria, portanto, incompetência absoluta. 14. Com tais 

fundamentos, reconheço o vazio de competência por parte deste juízo 

para conhecer, processar e julgar o presente feito, determinando a 

imediata remessa dos autos, com as nossas homenagens, ao juízo da 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

desta Comarca, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

15. Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente visando imprimir a devida celeridade 

processual, evitar prejuízos às partes e ante o entendimento sólido 

consolidado quanto ao tema no e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 16. 

Porém, caso o juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher entenda por bem suscitar o conflito negativo de 

competência, serve a presente decisão como razões de conflito, devendo 

a Secretaria adotar as providências necessárias a seu cargo. 17. 

Intime-se. 18. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 

de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008674-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA CRUZ TEIXEIRA (AUTOR(A))

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECLESIASTES LAZARO DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008674-31.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente às isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a falta de 

elementos para a averiguação do valor necessário para o sustendo da 

criança, em um salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais), a ser depositado até o dia 10 

(dez) de cada mês, a partir da citação, na conta bancária informada pela 

parte autora ou pago diretamente mediante recibo. 4. Designo o dia 

19.11.2018, às 16h, para a realização da audiência de conciliação. Cite-se 

a parte requerida, devendo constar no mandado as advertências dos arts. 

335 e 344, do CPC, com advertência de que o prazo para contestar fluirá a 

partir da realização da audiência. Intime-se a parte requerente, 

pessoalmente, para que compareça na audiência. 5. Consigne-se as 

advertências legais, em especial a eventual ausência das partes, nos 

termos do art. 7º, da Lei de Alimentos, segundo o qual “o não 

comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a 

ausência do réu importa em revelia, além da confissão quanto à matéria de 

fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007695-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (ADVOGADO(A))

ANA KEILA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007695-69.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente às isenções prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do real rendimento auferido pela parte demandada, em um 

terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 318,00 

(trezentos e dezoito reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da citação, na conta bancária informada pela parte autora ou 

pago diretamente mediante recibo. 4. Designo o dia 19.11.2018, às 

14h30min, para a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 

requerida, devendo constar no mandado as advertências dos arts. 335 e 

344, do CPC, com advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir 

da realização da audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, 

para que compareça na audiência. 5. Consigne-se as advertências legais, 

em especial a eventual ausência das partes, nos termos do art. 7º, da Lei 

de Alimentos, segundo o qual “o não comparecimento do autor determina o 

arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além da 

confissão quanto à matéria de fato.” 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008657-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL LUCAS MORAES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008657-92.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 22.11.2018, às 16h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO
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Processo Número: 1008444-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO TEODORO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

CLEVERSON TEODORO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

CLEYTON TEODORO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FLORIPES ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008444-86.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante o requerente 

CLEBIO TEODORO ALVES DA SILVA, que deverá ser intimado, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 

4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar 

compromisso, deverá a pessoa do inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos 

bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de 

imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa do 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008602-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS (ADVOGADO(A))

DIVINA SILVA MANCUSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VENICIO MANCUSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008602-44.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Considerando-se os fatos alegados, mormente a necessidade de amparar 

a parte interditanda material e socialmente, antecipo os efeitos da medida 

de urgência postulada na inicial (art. 1.767, inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 

13.146/2015), para o fim de nomear, desde logo, curadora provisória da 

parte interditanda a parte requerente, autorizando-a a arcar com todas as 

despesas do tratamento médico da parte interditanda, bem como, 

autorizando-a a movimentar as contas bancárias da parte requerida e, 

também, para fins previdenciários, ficando a curadora provisória nomeada 

depositária fiel dos eventuais valores recebidos da Previdência Social e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553, do Código de Ritos, e as 

respectivas sanções, uma vez que a curatela afeta tão somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme 

dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. Cite-se a 

parte interditanda para, caso queira, apresentar contestação. 4. Nomeio a 

Dr.ª Maria Aparecida Vale Galvão, profissional que atende no Centro de 

Saúde “POLICLÍNICA”, localizado na Rua 13 de maio, n.º 886, centro nesta 

cidade, para realizar exame médico na parte interditanda. 5. A seguir, 

providencie a parte requerente, ora nomeada curadora provisória, a 

apresentação da parte interditanda à perita nomeada, para a realização da 

perícia, com resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre 

a higidez mental da parte interditanda. 6. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 7. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, determino 

que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore relatório 

pormenorizado das condições da parte interditanda. 8. Intime-se. 9. 

Notifique-se o Ministério Público. 10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008546-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MARIELI ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICKON DOUGLAS GONCALVES FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008546-11.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente às isenção prevista 

no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela parte necessitada. 3. Na sistemática adotada pelo 

Código de Processo Civil, nota-se que o cumprimento da sentença que fixa 

a obrigação de pagar alimentos é regido pelo art. 528, sendo que o §8º do 

mencionado dispositivo autoriza que o exequente opte pela adoção do rito 

previsto no art. 523, do Código de Ritos, in verbis: “Art. 523. No caso de 

condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de 

decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da 

sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado 

intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 

1º incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” 4. O Código Civil, em 

seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos quando quem os 

pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho à 

própria mantença, e aquele, de quem se reclamem, pode fornecê-los, sem 

desfalque do necessário ao seu sustento. 5. Intime-se a parte devedora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob 

pena da incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% 

sobre o valor do débito, bem como, persistindo a inadimplência, de lhe 

serem penhorados bens suficientes para quitação da obrigação alimentar 

(art. 523, §3º c.c. 528, §8º, do Código de Processo Civil). 6. Transcorrido 

o prazo para pagamento voluntário, sem necessidade de nova intimação, 

poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua 

impugnação, nos termos do art. 525, do Digesto Processual Civil. 7. Para a 

hipótese de pagamento pela parte executada, antes da intimação, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o valor quitado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, ex vi do disposto no art. 526, do Código de 

Ritos. 8. Abra-se vista ao Ministério Público. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008191-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA PATRICIA DE SOUZA (REQUERENTE)

AMARILDO APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

EVANDRO CORREA CARVALHO (ADVOGADO(A))

FRANCISCA LUCIA DE LIMA (REQUERENTE)

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008191-98.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo poderá revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 
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alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se a Secretaria de Estado e 

Fazenda de Mato Grosso para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em favor do de cujus. 4. Após, vista ao representante do 

Ministério Público. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008680-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULITA PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

JANAINA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL MATIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008680-38.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além daqueles mencionados no 

processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com firma 

reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008668-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SIMÃO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008668-24.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que não há outros 

herdeiros do falecido além daqueles mencionados no processo, 

utilizando-se, para tanto, de declarações com firma reconhecida de, ao 

menos, 3 (três) testemunhas. 4. Após, vista ao representante do Ministério 

Público. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007726-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ALVES FONSECA (REQUERENTE)

ANAZIO ALVES FONSECA FILHO (REQUERENTE)

ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA ALVES FONSECA (REQUERENTE)

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS REIS ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007726-89.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

ADRIANA ALVES FONSECA, que deverá ser intimada, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 4. No 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, 

deverá a pessoa da inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de imóvel 

rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006194-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DOS SANTOS SIMAO (ADVOGADO(A))

DIOLINA MARIANA DIAS (REQUERENTE)

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL MARCOLINO DE LIMA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006194-80.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

DIOLINA MARIANA DIAS, que deverá ser intimada, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 4. No prazo 

de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, deverá 

a pessoa da inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de imóvel 

rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006264-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NOEMI FRANÇA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ADANIEL PEREIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006264-97.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 
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NOEMI FRANÇA DOS SANTOS PEREIRA, que deverá ser intimada, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 

4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar 

compromisso, deverá a pessoa da inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos 

bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de 

imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004896-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

REGIANE ANTUNES PINTO VARAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX VARAO FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004896-87.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso II, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente às isenção prevista 

no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela parte necessitada. 3. Dispõe o art. 528, CPC, in verbis: 

“No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 

alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a 

requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.” “§3º Se o executado não pagar ou se a 

justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” 4. Como o adimplemento da obrigação 

alimentar se relaciona diretamente com a sobrevivência do alimentando, a 

Carta Mater prevê em seu art. 5º, inciso LXVII, que: “não haverá prisão 

civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 

inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.” 5. O Código 

Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos quando quem 

os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho 

à própria mantença, e aquele, de quem se reclamem, pode fornecê-los, 

sem desfalque do necessário ao seu sustento. 6. A espécie amolda-se à 

jurisprudência firmada nos tribunais pátrios, no sentido de que: “É cabível 

a prisão civil do alimentante inadimplente em ação de execução contra ele 

proposta, quando se visa ao recebimento das últimas três parcelas 

devidas a título de pensão alimentícia, mais as que se vencerem no curso 

do processo. Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ªT. – Minª. Nancy Andrighi) 

“O entendimento consagrado na jurisprudência, no sentido de que a prisão 

por dívida alimentar somente tem cabimento relativamente às três últimas 

parcelas, não se aplica em algumas hipóteses. Isto ocorre: No caso de 

prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas.” (STJ-4ª Turma, HC 14.841 – SC, rel. Min. César Rocha, j. 

7.12.00, denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 109) “A prisão civil 

decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem por escopo 

fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do alimentando. 

Assim, a custódia determinada em execução de prestação alimentícia 

pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, de cobrança de crédito patrimonial 

que perdeu sua função de garantia de sobrevivência.” (HC 13.736-0, 

6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132). 7. Na esteira 

desse entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça alterou a 

Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação: “O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

vencerem no curso do processo.” 8. Intime-se a parte executada para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo, qual seja R$ 

603,74 (seiscentos e três reais e setenta e quatro centavos), nos termos 

do art. 528, CPC. 9. Conste no mandado de intimação que, se a parte 

executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, 

poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma do § 1º do art. 

528 do Código de Ritos, além de poder ser decretada a sua prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do 

Código de Processo Civil. 10. Expeça-se o necessário. 11. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 12. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008548-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

CLAUDIO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI GOMES MORAES GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008548-78.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

aforada por CLÁUDIO GONÇALVES e MARLI GOMES MORAIS 

GONÇALVES (qualificados na peça vestibular), onde expõem os autores, 

em síntese, que são casados em regime de comunhão parcial de bens 

desde 03.12.1993, não havendo filhos menores e nem bens a partilhar. 4. 

A inicial foi instruída com todos os documentos necessários à propositura 

da ação, procuração, documentos pessoais dos requerentes e certidão 

de casamento. 5. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Os requerentes têm legitimidade e estão bem 

representados, sendo que pela análise dos autos se verifica que há prova 

da existência do matrimônio (ID: 15563223), bem como que foram 

atendidos todos os requisitos legais para decretação do divórcio 

postulado. 7. Ante a possibilidade da dissolução do casamento estampada 

no art. 1.571, inciso IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da 

República, com a nova redação que lhe foi dada pela Emenda 

Constitucional n.º 66, outro caminho não há senão decretar o divórcio, 

conforme pleiteado na inicial. 8. Estando os requerentes em comum acordo 

e diante da regularidade das cláusulas avençadas, homologo, por 

sentença, o acordo entabulado na inicial para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. 9. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, julgo procedente o pedido inicial, ex vi do art. 487, inciso I, do 

Digesto Processual Civil c.c. art. 1.571, inciso IV, do Código Civil, pelo que 

decreto o divórcio postulado por CLÁUDIO GONÇALVES e MARLI GOMES 

MORAIS GONÇALVES (qualificados nos autos). 10. O cônjuge virago 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja, MARLI GOMES DE MORAIS. 

11. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

12. Notifique-se o representante do Ministério Público. 13. Averbe-se a 

presente decisão no assentamento do registro civil. 14. Oficie-se ao titular 

do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação. 15. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 01 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 815333 Nr: 1341-16.2016.811.0003
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 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: JBZCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:OAB/MT17933

 Ante o exposto, decreto o DIVÓRCIO de J. B. Z. C. C. e R. J. C., com 

fundamento no artigo 1580, § 2º do Código Civil, bem como nos artigos 2º, 

IV c/c art. 40 ambos da Lei 6.515/77, declarando cessados todos os 

deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens, 

voltando a autora a usar o nome de solteira, qual seja, J. B. Z. C., restando 

prejudicada a divisão do patrimônio constante da exordial, 

considerando-se os fundamentos alhures lançados. Por corolário, 

cessada a eficácia da medida cautelar concedida às fls. 88/89, em razão 

da conclusão do presente julgado, com supedâneo no art. 309, III, do CPC, 

procedo ao desbloqueio judicial do veículo cuja restrição foi gravada 

eletronicamente via Renajud, efetivando-se a devida baixa, nos moldes do 

extrato anexo. Oportunamente, revogo o decisum de fls. 65/66 tão 

somente no que concerne ao indeferimento da gratuidade da justiça, 

notadamente diante da ausência de partilha dos bens noticiados na 

preambular. Isto posto, defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita em favor da parte autora, com espeque no art. 99, §3º, do CPC, 

considerando a declaração de hipossuficiência apresentada à fl. 63, 

acompanhada do comprovante de rendimentos pertinente.Ante ao princípio 

da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em favor do 

patrono da parte autora, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobretudo 

considerando a natureza da demanda, o trabalho efetivado e o tempo 

despendido, consoante o que determina o art. 85 do CPC. Preclusa a via 

recursal, expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do 

Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao 

Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Após o trânsito 

em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 719332 Nr: 364-29.2013.811.0003

 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: DSC, ACGM, RSC, RSCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFDAFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Sem custas e honorários, eis que as partes militam sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.Após o trânsito em julgado, se nada 

requerido, expeça-se formal de partilha na forma vindicada (fls. 

105/106).Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do 

quanto necessário aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. 

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.: 743018 Nr: 3815-28.2014.811.0003

 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: JMDC, JCDS, NDSS, MNDS, MBDS, JCDS, MJDSL, NLB, 

MDLDS, CCDS, MMDS, JZCDS, CTWDS, EDACDS, MCNDS, MADS, MNDS, 

MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJCDS, EDJMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS - OAB:23352/MT, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,1. Prima facie, por estarem preenchidos os requisitos legais, 

mormente por se tratar de herdeiros maiores e capazes, inexistindo litígio 

sobre o patrimônio inventariado, 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 o Sr. Manoel Nascimento da Silva, independentemente de 

termo.2Assim, reputo desnecessário para fins de homologação da partilha 

as providências descritas no item ‘4’, alíneas ‘b’ e ‘d’ de fl. 198-verso, 

relegando-as ao fisco para eventual lançamento administrativo dos 

tributos incidentes, nos moldes do art. 659, §2º, do CPC. 3. Outrossim, 

verifico que o imóvel objeto de partilha não está na esfera de domínio dos 

falecidos (fl.204), embora subsista a afirmação de que o casal exercia a 

“propriedade de fato do imóvel, conforme documentos juntados às fls. 

108/111” (sic), porquanto a transferência dos direitos sobre o contrato de 

compra e venda e a autorização para lavratura de escritura somente 

demonstram a propriedade quando efetivamente registrada no título 

translativo do SRI competente, a teor do que dispõe o art. 1.245, do 

CC.Nesta acepção, devem as partes providenciar a transferência do 

aludido bem, isto é, a matrícula atualizada do imóvel com a propriedade 

devidamente registrada em favor dos autores da herança (de um ou de 

ambos), razão pela qual reitero o quanto disposto no decisum retro, 

notadamente em seu item ‘3’.Destarte, intime-se o inventariante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dar integral cumprimento às providências 

outrora determinadas (fl. 198), devendo comprovar, inclusive, a 

propositura da demanda pertinente para fins de regularização da 

titularidade do imóvel a ser objeto de partilha oportunamente.4. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 296405 Nr: 11085-26.2002.811.0003

 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: LUIZA SIQUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SIQUEIRA DE SOUZA - ESPOLIO, LUIZ 

PINTO DE SOUZA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT14032, SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 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.Custas integralizadas quando da propositura da demanda. Sem 

honorários, haja vista insubsistir contenciosidade.Após o trânsito em 

julgado, se nada requerido, expeça-se carta de adjudicação em favor da 

inventariante.Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição 

do quanto necessário aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. 

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.: 822795 Nr: 3906-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA FERREIRA DE SOUZA, IZABEL FERREIRA DE 

SANTANA, MARIA NEIDE RODRIGUES DE SANTANA, CARLINDO 

FERREIRA DE SANTANA, CELIA REGINA DE PIETRO, JOSE FERREIRA DE 

SANTANA, FAUESE NASSIM ABDO, MAURINDA FERREIRA DE SANTANA 

MESQUITA, NELSON ROBERTO MESQUITA, MARIA SANTANA ABDO, 

ANTONIA GONÇALVES DE SANTANA, ADELINO PEREIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VITALINO FERREIRA DE 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO SALOMÉ 

FIGUEIRA - OAB:255163, VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - 

OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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 os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Honorários indevidos.Desentranhe-se a certidão constante à fl. 107 e 

devolva-a a subscritora.Após o trânsito em julgado, se nada requerido, 

expeça-se formal de partilha (fls. 112/114), atentando-se que em razão do 

inventário se consubstanciar apenas na meação do falecido, a viúva é 

apenas meeira e, portanto, detém a titularidade de 50% (cinquenta por 

cento) do imóvel inventariado, que lhe pertence por direito próprio e não 

em decorrência de transmissão causa mortis, ao passo que os herdeiros 

(filhos) serão beneficiados com a divisão igualitária do quantum a que 

fazia jus o extinto, isto é, 7,14% (sete vírgula quatorze por cento) do 

monte.Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do 

quanto necessário aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. 

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.: 416699 Nr: 12363-52.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLA ESTELA MIRANDA PORTO 

- OAB:22.325, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR A CARTA DE ADJUDICAÇÃO 

EXPEDIDA.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004910-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD LOPES DOS SANTOS - EPP (AUTOR(A))

IGOR MORENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. IGOR MORENO DE 

OLIVEIRA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001017-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. R. G. (EXECUTADO)

MARCELO AGAMENON GOES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

WILSON DE GOES JUNIOR (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1001017-09.2016.8.11.0003 VISTO. O ESTADO DE MATO 

GROSSO opõe embargos de declaração quanto à decisão que condenou 

a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 

85, § 3º, I c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Segundo a 

embargante, a condenação em honorários de sucumbência sobre 10% do 

valor integral da causa é ABUSIVO E DESPROPORCIONAL, considerando 

que a Fazenda Pública Estadual já procedeu a exclusão dos excipientes 

do polo passivo da presente execução fiscal. Conheço do recurso, eis 

que presentes os pressupostos de admissibilidade. Os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “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. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, 

não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades 

ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos 

declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do 

julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. Assim 

sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com 

essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração 

apresentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, terça-feira, 10 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003841-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FERREIRA VILELA (ADVOGADO(A))

LIA BARBOSA TEODORO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. MARCOS VINICIUS 

FERREIRA VILELA PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

AO RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005176-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JOSE JURANDIR MEDINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1005176-24.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação para 

concessão do benefício auxílio doença acidentário c/c pedido de 

conversão em aposentadoria por invalidez ajuizada por JOSÉ JURANDIR 

MEDINA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Vendo somente a necessidade da prova pericial, defiro-a, nomeando a 

empresa FORENSE LAB (e-mail: contato@forenselab.com; telefone (65) 

98112-2338), para realização de perícia médica judicial na data de 13 de 

novembro de 2018, às 10h45min, na sala de reunião deste Fórum. Fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para os honorários periciais, haja 

vista que o médico perito da empresa nomeada deverá se deslocar da 

Comarca de Cuiabá para realizar a perícia nesta Comarca. Oportuno 

esclarecer que a nomeação de empresa de outra cidade se deu em 

virtude de não existir nesta Comarca profissional que realize perícia 

médica sem receber sua contraprestação previamente ou logo após a 

entrega do laudo. Ademais, diante da excessiva dificuldade da parte 

autora em cumprir o encargo, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, 

DECIDO inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, 

para que a perícia médica seja produzida pelo INSS. Segundo o artigo 8º, 

§2º, da Lei nº 8.620/1993, cabe ao INSS antecipar os honorários periciais 

nas ações de acidente do trabalho, como no caso dos autos. Assim, 

intime-se o INSS para pagar os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo para 

pagamento dos honorários periciais sem manifestação ou depósito do 

INSS, devidamente entregue o laudo pericial e prestados todos os 

esclarecimentos necessários, expeça-se certidão de crédito, em favor da 

empresa FORENSE LAB, para cobrança da verba honorária na via própria. 

Intime-se a empresa FORENSE LAB acerca da nomeação e para informar, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qual será o médico responsável 

pela perícia médica do autor. Indicado o perito, intimem-se as partes desta 
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decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após, 

encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, sexta-feira, 28 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002944-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES (ADVOGADO(A))

TITO NUNES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1002944-39.2018.811.0003 VISTO. TITO NUNES DE 

OLIVEIRA propôs mandado de segurança em face do DIRETOR DA 2ª 

CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que houve violação 

de direito líquido e certo do impetrante, já que referida autoridade praticou 

ato ilegal ao negar a liberação da sua motocicleta apreendida. O impetrante 

relatou que é proprietário de uma motocicleta de placa KAF3291, marca 

HONDA/CG 150 TITAN, ano 2006/2007, renavam 00907937861, e que, no 

dia 26/03/2018, o condutor RAFAEL MOTTA DE FARIAS conduzia a 

referida motocicleta, quando foi abordado em uma blitz e ao apresentar os 

documentos, a autoridade policial verificou que o licenciamento estava 

vencido, razão pela qual o veículo foi apreendido. Alegou que regularizou 

os débitos junto aos órgãos competentes e, em 11/04/2018, se dirigiu ao 

pátio Rondon para reaver o veículo, porém, mesmo apresentando todos os 

comprovantes de pagamento, inclusive da dívida ativa quitada em 

30/11/2017, foi informado de que estes pagamentos não aparecem no 

sistema por ter sido emitida uma guia com R$ 0,12 (doze centavos) a maior 

de diferença e, portanto, não foi realizada a liberação da motocicleta que 

continua apreendida e gerando débitos indevidos pela estadia no pátio. 

Assim, requereu a concessão de liminar, para que seja liberada 

imediatamente a motocicleta do pátio onde se encontra retida, já que foi 

regularizada a situação que deu origem à sua apreensão, bem como seja 

determinada a cobrança das diárias do pátio somente de 26/03/2018 até 

11/04/2018, quando o impetrante realizou todo o pagamento dos débitos 

existentes sobre o bem. A liminar foi concedida em parte para o fim de 

determinar que a autoridade impetrada não condicione o licenciamento e a 

liberação da motocicleta do impetrante a baixa do IPVA inscrito em dívida 

ativa, já que a CDA nº 201790068 comprova que já houve o pagamento de 

tal débito; no entanto, na decisão constou que o impetrante deverá efetuar 

a quitação do IPVA de 2018 e eventual multa existente, para fins de 

licenciamento e liberação do veículo (fls. 25/28 do PDF). O impetrante 

comprovou o pagamento do IPVA/2018 e informou que, mesmo assim, não 

conseguiu retirar o veículo, haja vista que o Pátio Rondon exige o 

documento atualizado da motocicleta, cuja emissão está sendo negada 

pelo DETRAN em razão de constar no sistema o registro de carimbo de 

dívida ativa do IPVA/2015, devidamente quitado (fls. 32/34 do PDF). A 

autoridade apontada como coatora foi devidamente notificada e alegou 

ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o DETRAN/MT não é a 

entidade arrecadadora do IPVA, mas sim a Secretária de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso/SEFAZ. Aduziu a inviabilidade da via eleita, já que 

o mandado de segurança não serve para discutir débito inscrito em dívida 

ativa. Afirmou, ainda, que o presente Mandado de Segurança não atende 

ao disposto na Lei 12.016/2009, porquanto não instruído com a prova 

pré-constituída da arbitrariedade do ato tido como ilegal (fls. 51/57 do 

PDF). O representante do Ministério Público manifestou pela procedência 

do pedido para que o órgão estadual libere o veículo do pátio e, por 

conseguinte, emita o licenciamento anual do veículo do impetrante (fls. 

65/67 do PDF). É o relatório. Decido. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CHEFE 

DO DETRAN/CIRETRAN. O Detran/Ciretran é o órgão responsável pelo 

licenciamento ou pela negativa dele, inclusive, pela emissão do CRLV e 

recolhimento dos tributos necessários à concessão deste licenciamento. 

Ainda que a fiscalização e cobrança do IPVA seja de responsabilidade da 

Secretaria da Fazenda, se houve equívoco quanto à exigência de 

recolhimento deste tributo, deve o DETRAN figurar no polo passivo da 

demanda, até porque, a causa de pedir expressa na inicial consistente na 

inexistência de débito referente ao IPVA a justificar a recusa da emissão 

do CRLV pelo DETRAN e a liberação do veículo. Como se vê, o impetrante 

não pretende discutir a constituição do crédito tributário como alega o 

impetrado, e sim, providenciar o licenciamento e liberação de seu veículo, 

sob a alegação de que cumpriu com todas as obrigações exigidas pela 

Lei. Por essa razão, entendo que o gestor do DETRAN/CIRETRAN é parte 

legítima para responder a presente ação. MÉRITO. O impetrado alega que o 

mandado de segurança não é a via adequada para proteger o suposto 

direito do impetrante, ante a necessidade de dilação probatória para o 

deslinde da causa. Entretanto, não lhe assiste razão. Como se sabe, a 

demonstração do direito líquido e certo, em sede de mandado de 

segurança, demanda prova pré-constituída, cujos fundamentos fáticos 

devem estar cabalmente comprovados por prova documental no intuito de 

afastar qualquer dúvida quanto ao mesmo. No caso concreto, é 

incontestável a existência de direito líquido e certo do impetrante, diante da 

inexistência de dúvida quanto à situação de fato, que foi devidamente 

provada através dos documentos acostados nos autos. De acordo com a 

petição inicial, o impetrado se nega a liberar a motocicleta do impetrante, 

sob o argumento de que o pagamento referente ao IPVA que se encontra 

em dívida ativa não aparece no sistema, por ter sido emitida uma guia com 

R$ 0,12 (doze centavos) a maior de diferença. Da análise dos documentos 

encartados aos autos, verifica-se que o impetrante comprovou o 

pagamento do débito relativo à CDA nº 201790068 (IPVA/2015 em dívida 

ativa) (p. 16/24 do PDF). As guias de pagamento da CDA nº 201790068, 

no valor de R$ 359,53, do FUNJUS, no importe de R$ 35,95, e a certidão de 

dívida ativa nº 201790068 com valor de R$ -0,12 confirmam a alegação do 

impetrante (fls. 17/22 do PDF). Tais documentos atestam que o IPVA/2015, 

inscrito em dívida ativa foi quitado e que existe um crédito de doze 

centavos em favor do autor, de modo que a pendência do registro desse 

imposto no sistema não pode ser óbice ao licenciamento e liberação da 

motocicleta do impetrante. Aliás, como bem ressaltou o Promotor de 

Justiça em sua manifestação o licenciamento nos anos posteriores é 

prova irrefutável de que efetivamente pagou o IPVA 2015, pois nem 

mesmo obteria o licenciamento dos anos 2016 e seguintes, se aquele 

débito ainda estivesse em aberto. Logo, restou claramente comprovado 

que o impetrante cumpriu com suas obrigações, comprovando nos autos 

que quitou todas as dívidas do veículo que constavam em aberto, não 

podendo ser prejudicado por um erro do sistema do DETRAN (fls. 67 do 

PDF). Acrescento que a baixa de pendências no sistema deve ser 

solucionada administrativamente, por meio de comunicação entre o Órgão 

de Trânsito e a Secretaria da Fazenda, não podendo ser imputada ao 

particular que já cumpriu com suas obrigações. De igual forma, o 

impetrante comprovou que pagou o Seguro DPVAT 2018, Licenciamento 

Anual até o ano de 2018 (fls. 15/16 do PDF) e IPVA/2018 (fls. 39/40), não 

subsistindo mais os motivos que levaram à apreensão da motocicleta em 

26/03/2018 (fls. 13 do PDF). Portanto, por todos os ângulos que se analise 

a questão, não se verifica nenhum débito em relação ao veículo do 

impetrante em aberto que impeça a autoridade impetrada de emitir o 

certificado de registro e propriedade do veículo. Quanto às diárias devidas 

pelo depósito da motocicleta, declaro que estas se limitam ao período em 

que o veículo permaneceu regularmente depositado no pátio, ou seja, de 

26/03/2018 (apreensão) até 30/05/2018 (pagamento do IPVA/2018), 

quando efetivamente passou a ter direito de reaver o bem apreendido pela 

autoridade policial. Com essas considerações, confirmo a liminar e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos de segurança contido na inicial, para o fim de 

determinar que à Autoridade Coatora proceda à emissão do certificado de 

registro e propriedade do veículo – CRLV do impetrante e, 

consequentemente, a liberação da motocicleta, limitando-se a cobrança 

das diárias pelo depósito da motocicleta ao período de 26/03/2018 

(apreensão) até 30/05/2018 (pagamento do IPVA/2018). Sem custas (art. 

10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Sentença sujeita a 

reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, 

decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com os cumprimentos deste juízo. Dê-se ciência à autoridade coatora, na 

forma da lei. P. R. I. C. Rondonópolis, 28 de setembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003151-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS RIBEIRO (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

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, terça-feira, 26 de setembro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002792-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820501 Nr: 3153-93.2016.811.0003

 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: ANGELA EURIPEDES DO AMARAL SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N. 820501VISTO.... Intime-se a empresa FORENSE LAB 

PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da nomeação e para informar, no 

prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus peritos será responsável pela 

perícia designada neste feito. Indicado o perito, intimem-se as partes desta 

decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 901282 Nr: 5688-24.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERCY PEREIRA DE PADUA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio do(a )advogado(a) constituído(a) 

Jeremias Ferraz de Andrade Neto OAB/MT 3.052-A, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca da contestação de fls. 94/103.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 445570 Nr: 752-97.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SANTOS FRANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Cristina Berté - 

OAB:MT0018455, DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - 

OAB:14268-B, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:MT/5646, 

YASMIN WAKI LEITE - OAB:18877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:MT/5646, 

YASMIN WAKI LEITE - OAB:18877/O, representando o polo ativo, PARA 

tomar ciência do alvará expedido n. 435931-3 e para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792015 Nr: 11094-31.2015.811.0003

 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: LUCIANA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte autora, por meio da(o) advogada(o)Wellyson Braga 

Mendes OAB/MT 21026-O, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 761915 Nr: 14460-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente, Denise Rodeguer OAB/MT15.121 A, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias acerca do alvará 

expedido n. 438127-O.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 301345 Nr: 3232-29.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FLORENCIANO SANTOS, MAURICIO 

HERICLES BARBOSA PENA, PATRICIA LAUERMANN, CLAUDIANA 

BARBOSA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, 

APARECIDO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

EDIVALDO MARTINS SOARES, EDINALDO MARTINS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT, MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - OAB:3.560-B, 

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT, 

POLLYANA DE PAULA E SILVA - OAB:12412/MT, POLLYANA DE 

PAULA E SILVA FELDMANN - OAB:OAB/MT 12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT, 

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Intimação da parte autora, por meio do(a )advogado(a) 

constituído(aPollyana de Paula e Silva Feldmann OAB/MT 12.412, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da contestação de 

fls.665/v .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 744610 Nr: 4728-10.2014.811.0003

 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: LUIZ CARLOS ARANHA PRIETCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente, por meio da advogada constituída Cibele 

Prietch Pagno OAB/MT 9.947-B, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
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manifestar-se acerca da impugnação de fls. 294/300.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 417456 Nr: 13129-08.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA BEZERRA FELIZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARNEIRO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20.757, KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI 

GUALBERTO - OAB:19873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº JOAO PAULO CARNEIRO DOS SANTOS, 

representando o polo ativo, , PARA, querendo, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar-se acerca da certidão derradeira de decurso de prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816854 Nr: 1852-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRALHERIA NOSSA LTDA, JOAO FRANCISCO DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB/MT 12105, 

representando o polo ativo, para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias acerca da certidão derradeira de decurso de prazo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 1166 Nr: 913-74.1992.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RONDON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DVOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA , OAB/MT 

5134, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca 

dadecisão derradeira de decurso de prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733873 Nr: 13774-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAB JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A

 .Apurado o cálculo pelo Departamento competente, será enquadrado 

como crédito pequeno valor, em relação ao ente público devedor, até as 

seguintes quantias: ØINSS – 60 salários mínimos (art. 17, §1º, da Lei 

Federal nº 10.259/2001);ØESTADO DE MATO GROSSO – 100 UPF (art. 1º 

da Lei Estadual nº 10.656/2017);ØMUNICÍPIO – 30 salário mínimos (art. 87, 

II, da ADCT).Sendo o crédito de pequeno valor, expeça-se ofício 

requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar 

a obrigação com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao 

p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento.Em se tratando de crédito 

superior ao especificado no parágrafo quinto desta decisão, expeça-se 

ofício requisitório de precatório ao Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CF, art. 100), instruindo-o com as peças 

essenciais, na forma do disposto no artigo 443, §1º e 2º e 444 da 

CNGC/MT.Cumpra-se.Rondonópolis, 1 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734124 Nr: 13985-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA NOBREGA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, a simples ocorrência de reestruturação na carreira da autora não 

implica na extinção da execução, devendo ser apurado se a perda 

remuneratória foi repassada aos servidores.

Por esta razão, intime-se o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da parte autora, no período de 

11/1993 até 12/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira da requerente (Profissionais do 

Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360, de 14 de dezembro de 

2000), se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o Estado 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da demandante, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados.

Com a juntada, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734126 Nr: 13987-63.2013.811.0003

 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: ROMILDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, a simples ocorrência de reestruturação na carreira da autora não 

implica na extinção da execução, devendo ser apurado se a perda 

remuneratória foi repassada aos servidores.

Por esta razão, intime-se o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da parte autora, no período de 

11/1993 até 12/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira da requerente (Profissionais do 

Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360, de 14 de dezembro de 

2000), se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o Estado 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da demandante, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados.

Com a juntada, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734213 Nr: 14060-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA PEREIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, a simples ocorrência de reestruturação na carreira da autora não 

implica na extinção da execução, devendo ser apurado se a perda 

remuneratória foi repassada aos servidores.

Por esta razão, intime-se o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da parte autora, no período de 

11/1993 até 12/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira da requerente (Profissionais do 

Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360, de 14 de dezembro de 

2000), se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o Estado 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da demandante, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados.

Com a juntada, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734665 Nr: 14422-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELISANGELA MORESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, a simples ocorrência de reestruturação na carreira da autora não 

implica na extinção da execução, devendo ser apurado se a perda 

remuneratória foi repassada aos servidores.

Por esta razão, intime-se o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da parte autora, no período de 

11/1993 até 12/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira da requerente (Profissionais do 

Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360, de 14 de dezembro de 

2000), se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o Estado 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da demandante, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados.

Com a juntada, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736040 Nr: 15458-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA SERRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, a simples ocorrência de reestruturação na carreira da autora não 

implica na extinção da execução, devendo ser apurado se a perda 

remuneratória foi repassada aos servidores.

Por esta razão, intime-se o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da parte autora, no período de 

11/1993 até 12/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira da requerente (Profissionais do 

Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360, de 14 de dezembro de 

2000), se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o Estado 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da demandante, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados.

Com a juntada, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736437 Nr: 15776-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA MACARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, a simples ocorrência de reestruturação na carreira da autora não 

implica na extinção da execução, devendo ser apurado se a perda 

remuneratória foi repassada aos servidores.

Por esta razão, intime-se o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da parte autora, no período de 

11/1993 até 12/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira da requerente (Profissionais do 

Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360, de 14 de dezembro de 

2000), se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o Estado 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da demandante, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados.

Com a juntada, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737236 Nr: 126-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SANDRA ANTUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, a simples ocorrência de reestruturação na carreira da autora não 

implica na extinção da execução, devendo ser apurado se a perda 

remuneratória foi repassada aos servidores.

Por esta razão, intime-se o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da parte autora, no período de 

11/1993 até 12/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira da requerente (Profissionais do 

Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360, de 14 de dezembro de 
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2000), se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o Estado 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da demandante, 

atinente aos mesmos períodos acima mencionados.

Com a juntada, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736027 Nr: 15446-03.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALDEMIRO ALVARO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, a simples ocorrência de reestruturação na carreira da autora não 

implica na extinção da execução, devendo ser apurado se a perda 

remuneratória foi repassada aos servidores.

Por esta razão, intime-se o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da parte autora, no período de 

11/1993 até 12/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira da requerente (Lei Complementar nº 

50, de 1º de outubro de 1998), se ela já era servidora na época. Em caso 

negativo, o Estado deverá juntar holerites de servidor em cargo 

semelhante da demandante, atinente aos mesmos períodos acima 

mencionados.

Com a juntada, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 754809 Nr: 10219-95.2014.811.0003

 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: ODETE APARECIDA DA SILVA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, a simples ocorrência de reestruturação na carreira da autora não 

implica na extinção da execução, devendo ser apurado se a perda 

remuneratória foi repassada aos servidores.

Por esta razão, intime-se o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites da parte autora, no período de 

11/1993 até 12/1994, e os holerites referentes ao período anterior e 

posterior a reestruturação da carreira da requerente (Lei Complementar nº 

50, de 1º de outubro de 1998), se ela já era servidora na época. Em caso 

negativo, o Estado deverá juntar holerites de servidor em cargo 

semelhante da demandante, atinente aos mesmos períodos acima 

mencionados.

Com a juntada, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783405 Nr: 7546-95.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA MARTINS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio do advogado Wellyson Braga Mendes 

OAB/MT 21.026, para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800718 Nr: 14651-26.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DA CRUZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte autora, representada pela advogada Orliene Honório 

de Souza OAB/MT 14029 , acerca do desarquivamento dos autos e para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339008 Nr: 7297-33.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON A DE MELO & CIA LTDA ME, EDSON 

AFONSO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON A DE MELO & CIA LTDA ME, 

CNPJ: 26800417000122 e atualmente em local incerto e não sabido EDSON 

AFONSO DE MELO, Cpf: 35352396134, Rg: 452.092, empresario. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/08/2004.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de EDSON A DE MELO & CIA 

LTDA ME e EDSON AFONSO DE MELO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 27019/2004, 28013/2004, 

29146/2004, 30418/2004 (MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/1999

 - Valor Total: R$ 65.957,75 - Valor Atualizado: R$ 65.957,75 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO INICIAL:1 - R. e A.2 - Cite-se a Parte 

Devedora, pelo correio, com aviso de recepção (AR), no endereço 

constante da Inicial, para que pague o débito fiscal, atualizado, em cinco 

(05) dias, ou, nesse mesmo prazo, ofereça bens à penhora, fiança 

bancária ou efetue depósito em dinheiro, sob pena de, não o fazendo, 

serem-lhe penhorados bens suficientes para a garantia do juízo, 

consignando-se no mandado a advertência de que a citação considera-se 

feita na data de entrega da carta no seu endereço.3 - Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

débito em execução, se não houverem embargos. 4 - Citada a Parte 

Devedora e não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

demais atos da execução, com as cominações de praxe. Não sendo 
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frutífera a citação postal, expeça-se então mandado de citação e penhora, 

para que a citação seja procedida por Oficial de Justiça, entregando-se a 

este, para cumprimento.5 - Cumpra-se. Rondonópolis, 05 de novembro de 

2004. VALDIR DE ALMEIDA MUCHAGATA Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 02 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736452 Nr: 15791-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MERCEMEIRE BELO FERREIRA COSTA

 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: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, TANIA MARIA CARDOSO 

SILVA AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 VISTO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, a simples ocorrência de reestruturação na carreira da autora não 

implica na extinção da execução, devendo ser apurado se a perda 

remuneratória foi repassada aos servidores.

Por esta razão, intime-se o Município de Rondonópolis para juntar aos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira da requerente (Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000), se ela já era servidora na época. Em 

caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de servidor em cargo 

semelhante da demandante, atinente aos mesmos períodos acima 

mencionados.

Com a juntada, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800279 Nr: 14518-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, a simples ocorrência de reestruturação na carreira da autora não 

implica na extinção da execução, devendo ser apurado se a perda 

remuneratória foi repassada aos servidores.

Por esta razão, intime-se o Município de Rondonópolis para juntar aos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira da requerente (Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000), se ela já era servidora na época. Em 

caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de servidor em cargo 

semelhante da demandante, atinente aos mesmos períodos acima 

mencionados.

Com a juntada, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736546 Nr: 15859-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA JANE DA SILVA SIENA

 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: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que se 

deve apurar em liquidação de sentença se a reestruturação da carreira 

supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração da requerente 

por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros 

Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Assim, a simples ocorrência de reestruturação na carreira da autora não 

implica na extinção da execução, devendo ser apurado se a perda 

remuneratória foi repassada aos servidores.

Por esta razão, intime-se o Município de Rondonópolis para juntar aos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira da requerente (Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000), se ela já era servidora na época. Em 

caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de servidor em cargo 

semelhante da demandante, atinente aos mesmos períodos acima 

mencionados.

Com a juntada, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784643 Nr: 7999-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS, RRP, MLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO BRANDELLI 

PERUZZO - OAB:74939, PAULO SÉRGIO DE MOURA FRANCO - 

OAB:36188 OAB/RS

 Com essas considerações, DEFIRO apenas a liberação dos valores 

penhorados nas contas poupança nº 510041192 (R$ 1.777,13) e 

510047048 (R$ 1.363,35), agência 7160, Banco do Brasil, em nome da 

executada ROSELENE REITER PILZ (fls. 91/v). Transfira o restante dos 

valores penhorados para a conta única.Intimem-se os executados para, 

querendo, embargarem a execução, no prazo de 30 (trinta) dias.Não 

sendo apresentados os embargos, transfira o valor bloqueado nos autos 

p a r a  a  c o n t a  d o  e x e q u e n t e ,  m e d i a n t e  a l v a r á 

eletrônico.Cumpra-se.Rondonópolis, 2 de outubro de 2018.FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 721404 Nr: 2427-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIO BARNABE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 Intimação do Executado, representado pelo advogado Douglas Ricardo 

Guilhen Melo OAB/MT 4856, para cumprir a decisão derradeira, no prazo 

de 15(quinze) dias: "(...)Intime-se ARIO BARNABE NETO para efetuar o 

pagamento no prazo de quinze dias, sob pena do montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do 

artigo 523 do CPC.3. A intimação será pelo Diário da Justiça, na pessoa do 
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advogado constituído nos autos (art. 513, § 2º, I do CPC). 4. Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e de avaliação, intimando-se o(a) executado(a), na pessoa de 

seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias(...)".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804109 Nr: 15939-09.2015.811.0003

 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: ELIMARA APARECIDA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES: CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT representando o 

polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI DESIGNADA DATA PARA O 

INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS NOS PRESENTES AUTOS, À 

REALIZAR-SE-A NO DIA 05/11/2018, ÀS 15:00HS, NA SALA DESTA 

ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE 

RONDONOPOLIS-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 721404 Nr: 2427-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIO BARNABE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 VISTO.

Intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

e requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos.

 Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001878-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MUNDO ALVES (IMPETRANTE)

KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTONIO PENSO (IMPETRADO)

COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA ASSESSORIA PEDAGÓGICA DA EE JOSE 

RODRIGUES DOS SANTOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001878-24.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: JOSEFA MUNDO ALVES 

IMPETRADO: ROGERIO ANTONIO PENSO, COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA 

ASSESSORIA PEDAGÓGICA DA EE JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOSEFA 

MUNDO ALVES, visando combater suposto ato coator e ilegal praticado 

pela COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA ASSESSORIA PEDAGÓGICA DA EE 

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, representada por ROGERIO ANTONIO 

PENSO. Afirma a impetrante que foi aprovada em primeiro lugar no 

Processo Seletivo Simplificado - PSS, destinado a contratação temporária 

para exercício do cargo de professor, tendo sido surpreendida com a 

informação de que não lhe seriam atribuídas aulas naquela escola, haja 

vista a existência de requerimento formulado pelo Conselho Deliberativo da 

Comunidade Escolar, formado por candidatas classificadas. Em 

contrapartida, acrescenta que foram atribuídas aulas para as candidatas 

aprovadas em segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugares, motivo 

pelo qual requer a procedência da pretensão inicial, a fim de que seja 

concedida a segurança e determinada a sua contratação pela autoridade 

coatora. A medida liminar foi concedida. Regularmente notificada, a parte 

impetrada deixou de prestar informações. Instado, o Ministério Público se 

manifestou pela procedência da pretensão inicial. Após, vieram-me os 

autos conclusos para sentença. 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. No caso em análise, correta se mostra a concessão da 

segurança. Isso porque os documentos que instruem o feito comprovam 

que a impetrante foi aprovada em 1º lugar no teste seletivo para a Escola 

Estadual José Rodrigues dos Santos em Unidocência – Classificação 

PAS/2018 –, mas teve negada a sua contratação e atribuição de aulas 

pela parte impetrada, em decisão tomada à revelia dos princípios do devido 

processo legal e contraditório, fundamentando-se tão somente em parecer 

subjetivo realizado pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar – 

CDCE – EE José Rodrigues dos Santos (Ofício 001/2018), que sequer 

possui previsão no edital. Além disso, ficou demonstrada a ocorrência de 

preterição, consubstanciada na contratação da segunda, terceira, quarta 

e quinta classificadas, embora, frise-se, a impetrante tenha sido aprovada 

em primeiro lugar e preenchido os requisitos do edital de seleção nº 

012/2017/GS/SEDUC/MT, pelo que a concessão da segurança é medida 

que se impõe. Mesmo não se tratando de concurso público, aplica-se por 

analogia o enunciado da Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem 

direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da 

classificação. No mesmo sentido, mesmo se tratando de teste seletivo, 

tem-se o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

como se vê: MANDADO SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – 

CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR – DIREITO SUBJETIVO À 

NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O 

PARECER. O direito subjetivo à nomeação se materializa não só no caso 

em que o candidato é aprovado dentro do número de vagas previstas no 

edital do concurso, ainda que dentro do prazo de validade, mas pela 

demonstração da necessidade de prover vaga em determinado setor da 

administração pública (MS 51207/2013, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/03/2014, Publicado no DJE 21/03/2014) Partindo 

dessas premissas, somado a ausência de resposta da autoridade 

impetrada, forçoso reconhecer que o ato de preterição, afastando das 

regras impostas pela administração pública no edital de seleção, ofende 

direito líquido e certo da Impetrante. Ante o exposto, julgo procedente o 

pedido constante na inicial para o fim de conceder a ordem postulada, 

mantendo a liminar deferida nos autos, assegurando à Impetrante o direito 

à contratação e atribuição de aulas, nos termos do disposto no Edital nº. 

012/2017/GS/SEDUC/MT, o que faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o 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. 105 do STJ e n. 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. 

Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008009-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ROSA CHAVES (REQUERENTE)

JOAO SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

HELIONETE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA LUCIA ROSA PAIVA (REQUERENTE)

NEIRE IVONE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

ONILDO SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

ADALBERTO LOPES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MARCE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1008009-15.2018.8.11.0003. REQUERENTE: MARCE ROSA DA SILVA, 

HELIONETE ROSA DA SILVA, MARIA LUCIA ROSA PAIVA, NEIRE IVONE 

ROSA DA SILVA, ONILDO SEVERINO DA SILVA, JOANA ROSA CHAVES, 

JOAO SEVERINO DA SILVA REQUERIDO: AGENTE DE TRIBUTOS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc., Cuida-se de “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR” ajuizada por MARCE ROSA DA SILVA e outros em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. 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, intime-se o réu para que se manifeste, sem prejuízo a 

posterior defesa, sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 

horas. Determino, ainda, que os autores, no prazo de 72 horas, 

apresentem declaração de imposto de renda do exercício 2013, ano base 

2012, e exercício 2014, ano base 2013 para averiguar possível doação 

declarada. Após, conclusos com urgência. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008009-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ROSA CHAVES (REQUERENTE)

JOAO SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

HELIONETE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA LUCIA ROSA PAIVA (REQUERENTE)

NEIRE IVONE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

ONILDO SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

ADALBERTO LOPES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MARCE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (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 CARTA PRECATÓRIA Justiça Gratuita CUMPRIMENTO 

IMEDIATO E URGENTE – LIMINAR PENDENTE JUÍZO DEPRECANTE: 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS JUÍZO 

DEPRECADO: VARA DAS CARTAS PRECATÓRIAS DE CUIABÁ – MT 

PROCESSO n. 1008009-15.2018.8.11.0003 Valor da causa: $8,214.89 

ESPÉCIE: [ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS 

MÓVEIS E IMÓVEIS]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MARCE ROSA 

DA SILVA Endereço: AVENIDA RAIMUNDO DE MATOS, 739, CASA, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-350 Nome: HELIONETE 

ROSA DA SILVA Endereço: RUA MARTINHA FRANCISCA SANTOS, 49, 

CASA, JARDIM OLIVEIRA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-475 Nome: 

MARIA LUCIA ROSA PAIVA Endereço: RUA DOM PEDRO II, 1322, PREDIO, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-220 Nome: NEIRE IVONE 

ROSA DA SILVA Endereço: RUA VEREADOR LUCAS PACHECO DE 

CAMARGO, 1730, CASA, JARDIM TROPICAL, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78715-120 Nome: ONILDO SEVERINO DA SILVA Endereço: CORREDOR II, 

153, CASA, VILA POROXO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-156 

Nome: JOANA ROSA CHAVES Endereço: RUA ARIADNE FELTRIN 

CAMPOS, 368, CASA, VILA AURORA II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78740-114 Nome: JOAO SEVERINO DA SILVA Endereço: RUA JOSÉ 

BARRIGA, 1038, CASA, LOTEAMENTO CELLOS, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78720-090 POLO PASSIVO: Nome: AGENTE DE TRIBUTOS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 2258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-200 Nome: PROCURADOR CHEFE 

DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

RUA QUATRO, S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-921 DADOS PARA O CUMPRIMENTO FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE RÉ AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 

2258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-200 E PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, RUA QUATRO, S/N, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-921, em 

conformidade com o despacho de ID nº 15626267, para que se manifeste, 

sem prejuízo a posterior defesa, sobre o pedido de tutela provisória, no 

prazo de 72 horas. DESPACHO: “DECISÃO Processo: 

1008009-15.2018.8.11.0003. REQUERENTE: MARCE ROSA DA SILVA, 

HELIONETE ROSA DA SILVA, MARIA LUCIA ROSA PAIVA, NEIRE IVONE 

ROSA DA SILVA, ONILDO SEVERINO DA SILVA, JOANA ROSA CHAVES, 

JOAO SEVERINO DA SILVAREQUERIDO: AGENTE DE TRIBUTOS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc., Cuida-se de “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR” ajuizada por MARCE ROSA DA SILVA e outros em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. 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, intime-se o réu para que se manifeste, sem prejuízo a 

posterior defesa, sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 

horas.Determino, ainda, que os autores, no prazo de 72 horas, 

apresentem declaração de imposto de renda do exercício 2013, ano base 

2012, e exercício 2014, ano base 2013 para averiguar possível doação 

declarada. Após, conclusos com urgência. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito.” RONDONÓPOLIS, 2 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) EDSON DIAS REIS Juiz(a) de 

Direito 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: 1008009-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ROSA CHAVES (REQUERENTE)

JOAO SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

HELIONETE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)
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ONILDO SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)
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MARCE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (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: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 357 de 524



(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 CARTA PRECATÓRIA Justiça Gratuita CUMPRIMENTO 

IMEDIATO E URGENTE – LIMINAR PENDENTE JUÍZO DEPRECANTE: 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS JUÍZO 

DEPRECADO: VARA DAS CARTAS PRECATÓRIAS DE CUIABÁ – MT 

PROCESSO n. 1008009-15.2018.8.11.0003 Valor da causa: $8,214.89 

ESPÉCIE: [ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS 

MÓVEIS E IMÓVEIS]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MARCE ROSA 

DA SILVA Endereço: AVENIDA RAIMUNDO DE MATOS, 739, CASA, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-350 Nome: HELIONETE 

ROSA DA SILVA Endereço: RUA MARTINHA FRANCISCA SANTOS, 49, 

CASA, JARDIM OLIVEIRA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-475 Nome: 

MARIA LUCIA ROSA PAIVA Endereço: RUA DOM PEDRO II, 1322, PREDIO, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-220 Nome: NEIRE IVONE 

ROSA DA SILVA Endereço: RUA VEREADOR LUCAS PACHECO DE 

CAMARGO, 1730, CASA, JARDIM TROPICAL, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78715-120 Nome: ONILDO SEVERINO DA SILVA Endereço: CORREDOR II, 

153, CASA, VILA POROXO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-156 

Nome: JOANA ROSA CHAVES Endereço: RUA ARIADNE FELTRIN 

CAMPOS, 368, CASA, VILA AURORA II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78740-114 Nome: JOAO SEVERINO DA SILVA Endereço: RUA JOSÉ 

BARRIGA, 1038, CASA, LOTEAMENTO CELLOS, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78720-090 POLO PASSIVO: Nome: AGENTE DE TRIBUTOS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 2258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-200 Nome: PROCURADOR CHEFE 

DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

RUA QUATRO, S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-921 DADOS PARA O CUMPRIMENTO FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE RÉ AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 

2258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-200 E PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, RUA QUATRO, S/N, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-921, em 

conformidade com o despacho de ID nº 15626267, para que se manifeste, 

sem prejuízo a posterior defesa, sobre o pedido de tutela provisória, no 

prazo de 72 horas. DESPACHO: “DECISÃO Processo: 

1008009-15.2018.8.11.0003. REQUERENTE: MARCE ROSA DA SILVA, 

HELIONETE ROSA DA SILVA, MARIA LUCIA ROSA PAIVA, NEIRE IVONE 

ROSA DA SILVA, ONILDO SEVERINO DA SILVA, JOANA ROSA CHAVES, 

JOAO SEVERINO DA SILVAREQUERIDO: AGENTE DE TRIBUTOS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc., Cuida-se de “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR” ajuizada por MARCE ROSA DA SILVA e outros em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. 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, intime-se o réu para que se manifeste, sem prejuízo a 

posterior defesa, sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 

horas.Determino, ainda, que os autores, no prazo de 72 horas, 

apresentem declaração de imposto de renda do exercício 2013, ano base 

2012, e exercício 2014, ano base 2013 para averiguar possível doação 

declarada. Após, conclusos com urgência. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito.” RONDONÓPOLIS, 2 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) EDSON DIAS REIS Juiz(a) de 

Direito 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: 1001085-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE (ADVOGADO(A))

IRACEMA CECARECHI MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001085-22.2017.8.11.0003. REQUERENTE: IRACEMA CECARECHI 

MACEDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, JUPIA DE OLIVEIRA 

MESTRE Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso que, em conflito negativo de competência, 

reconheceu este Juízo como o competente para processamento e 

julgamento dos autos, dou prosseguimento ao feito. No que tange ao 

procedimento, é certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 334, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, este juízo não conta 

com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de 

conciliação ou mediação. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITEM-SE os requeridos, para, querendo, 

contestarem 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, 

manifeste-se o Ministério Público e conclusos para sentença ou 

saneamento e organização do processo. Por derradeiro, consoante o 

Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, 

servindo este como alvará de gratuidade. Às providências. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002350-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RICK ANDREI VIEIRA (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: 

1002350-93.2016.8.11.0003. AUTOR(A): CLEBER FERREIRA GOMES RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Cuida-se de ação 

ajuizada por CLEBER FERREIRA GOMES em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS), afirmando ter sido vítima de acidente de 

trânsito, ocorrido em 09 de novembro de 2015, em razão do qual sofreu 

traumatismo do nervo ciático ao nível do quadril e da coxa (CID 10 74.0), 

fratura do acetábulo (CID 10S 32.4) e perda do movimento do pé direito, 

tornando-se incapacitado permanentemente para o trabalho e insuscetível 

de reabilitação profissional para a sua função habitual de borracheiro. 

Acrescenta que após requerimento administrativo foi beneficiado com o 

auxílio-doença, o qual foi cessado em 01 de julho de 2016, pelo que requer 

a concessão de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, o 

auxílio-doença. A liminar foi concedida para determinar o restabelecimento 

do auxílio-doença. Citado, o requerido apresentou contestação, 

sustentando a não comprovação da alegada incapacidade e, por 

conseguinte, a improcedência da pretensão inicial. Impugnação à 

contestação de forma remissiva à inicial. O feito foi instruído com o laudo 
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pericial. Após, vieram-me os autos conclusos para sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. O presente feito comporta julgamento, uma vez que 

já foi realizada a perícia médica judicial para instrução probatória. O art. 42 

da Lei n. 8.213/91 dispõe que 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 incapacitada de forma 

parcial e permanente, na medida em que está incapacitada 

permanentemente para o exercício da sua função habitual de borracheiro, 

assim como de outras atividades que exijam esforço braçal, mas, ao 

mesmo tempo, caso responda satisfatoriamente ao tratamento, poderá ser 

reinserida em outro ramo de atividade. Prova disso é o resultado da perícia 

médica realizada sob o crivo do contraditório, por meio da qual o perito 

atestou que: i) há incapacidade para o trabalho de borracheiro; ii) 

considerando o grau de instrução e a idade há condições de reabilitação 

para outra função se o procedimento de artroplastia for realizado e o 

resultado for satisfatório; iii) a incapacidade é total para trabalho braçal em 

que exija sobrecarga postural e esforço físico; iv) essa incapacidade é 

permanente apesar de poder ser minimizada e v) se houver resultado 

satisfatório pós artroplastia, o requerente tem condições de ser 

reabilitado, especialmente porque é jovem e não tem outras patologias de 

base. Frise-se que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a 

incapacidade do autor é parcial, havendo possibilidade da sua reinserção 

no mercado de trabalho em atividade diversa da anteriormente 

desempenhada, mormente em razão da sua idade (d.n. 14/07/86) e da 

inexistência de outro problema de saúde, não existindo nos autos 

elementos diversos aptos a 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 à aposentadoria por 

invalidez, uma vez que está susceptível de reabilitação para o exercício de 

outra 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 ao auxílio-doença é necessário que o 

beneficiário tenha cumprido o prazo de carência previsto em lei e 

permaneça inapto para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos. A propósito, confira-se o 

entendimento jurisprudencial quanto ao assunto: 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. (...) 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) Pelo que foi dito, considerando a prova pericial produzida nos 

autos, é certo que o autor faz jus ao recebimento do benefício de 

auxílio-doença até a sua recuperação, que deverá ser constatada após 

nova perícia médica junto à parte ré, ou a inclusão da parte autora em 

outra atividade laboral. Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do 

art. 487, I, CPC, julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida na 

inicial, confirmando a tutela antecipada deferida, a fim de condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a restabelecer o 

benefício de auxílio-doença, a contar da data da sua cessação 

(01/07/2016), até a sua recuperação, que deverá ser constatada após 

nova perícia médica junto ao INSS, ou inclusão em outra atividade laboral, 

pagando os valores retroativos acrescidos 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. 

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS no 

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: Cleber Ferreira Gomes 2. Benefício concedido: 

Auxílio-doença 3. Data do início do benefício: 01/07/2016 P. R. I. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010290-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))
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EUNICE FLORES VIDAL (AUTOR(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1010290-75.2017.8.11.0003. AUTOR(A): EUNICE FLORES VIDAL RÉU: 

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO Vistos etc., Trata-se de ação ordinária 

de cobrança ajuizada por EUNICE FLORES VIDAL em face do MUNICÍPIO 

DE SÃO JOSÉ DO POVO, alegando ser servidora pública estadual, 

possuindo o direito de incorporação aos vencimentos e proventos 

resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV na sua folha de 

pagamento, dado que o demandado não observou a regra que deveria ser 

aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Por meio desta ação, busca a condenação do requerido a 

incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da 

perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, 

bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas 

recebidas. Citada, a parte ré apresentou contestação, arguindo 

preliminares de inépcia da petição inicial e prescrição quinquenal. No 

mérito, requer a rejeição da pretensão da parte autora. Após, vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. No caso 

concreto, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão 

de fato e de direito. Da preliminar de inépcia da petição inicial Rejeito de 

plano a referida preliminar, uma vez que a petição inicial está em 

consonância com as exigências do art. 319 do Código de Processo Civil. 

Da preliminar de prescrição quinquenal O Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu quanto à prescrição do fundo de direito: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO 

DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. 1. Aplica-se a Súmula 

85/STJ nas demandas em que se busca o direito a diferenças salariais 

originadas da conversão do cruzeiro real para URV.(...)”(STJ - REsp: 

1410634 SP 2013/0341392-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

24/10/2013) A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ: Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação. No caso vertente, considerando que a 

parte autora busca o ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é 

medida escorreita o reconhecimento da prescrição da pretensão da 

cobrança de diferenças salariais anteriores à data de 15/12/2012, isto é, 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao da propositura da 

ação (15/12/2017). Dessa forma, reconheço a ocorrência da prescrição 

no que diz respeito à pretensão de cobrança das diferenças salariais 

anteriores à data de 15/12/2012. Do mérito Em relação ao mérito da 

pretensão, a parte autora busca a condenação do ente político 

demandado no pagamento das diferenças resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 

11,98% sobre todas as parcelas recebidas. O pedido comporta 

procedência. A discussão sobre o direito postulado foi encerrada com o 

julgado do C. Supremo Tribunal Federal (26.09.2013), que determinou, por 

unanimidade (nove votos a zero), o pagamento das perdas salariais de 

servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos 

convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição 

para o Real. 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, conclui-se que ficou 

assentado também o entendimento de que eventual reestruturação 

remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão 

versada nestes autos. Caberia à parte ré a demonstração de que houve 

reestruturação remuneratória da carreira, ônus do qual não se 

desincumbiu nesta fase procedimental, ressaltando-se que a mera 

reestruturação de cargos não leva à conclusão inquestionável de que 

houve recomposição que reflita nas perdas decorrentes da conversão em 

questão. Necessária se faz a demonstração inequívoca de que a 

reestruturação incidiu sobre a remuneração, com reflexos na correção em 

debate. As Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a 

Lei nº 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art.21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 
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respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento em questão, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Importante ressaltar que o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. 

DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais do 

Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos 

ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo 

pagamento. Precedentes.2. O destinatário final das provas produzidas é o 

juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em 

consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias 

ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua 

proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é 

vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ (Precedentes: 

AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 

21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011).Agravo regimental 

improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no AREsp 175755-GO – Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial – 2012/0092601-5 – Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 26/6/2012). No mesmo sentido 

é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – 

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO 

STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO POSSE NO 

CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.880/94 – 

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS SERVIDORES 

ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – PRELIMINAR 

REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% (URV) À 

REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da 

ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 

28/08/2012VU) O próprio Supremo Tribunal Federal vem mantendo a 

jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado proferido pela 

1ª Turma daquela Corte: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 

8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). Em conclusão, verificada a procedência da pretensão 

inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em fase de regular 

liquidação de sentença, caso a caso, na esteira do entendimento 

externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836-RN. 

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração da parte autora o percentual de até 11,98%, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para 

condenar no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de 

sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor. Os valores 

devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do 

art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme 

decidido no STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência 

dos juros de mora a data da citação e correção monetária a contar da data 

do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os 

pagamentos. Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no 

pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. A 

sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a 

súmula 490 do STJ. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005888-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (IMPETRADO)

MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005888-14.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: MARIA DO CARMO FERREIRA 

DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS-MT 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA DO 

CARMO FERREIRA DOS SANTOS SILVA em face de JOSÉ CARLOS 

JUNQUEIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Rondonópolis, visando 

combater suposto ato coator e ilegal consistente na ausência de 

nomeação para exercer o cargo de pedagoga, para o qual foi classificada 

em 11º lugar. Afirma que no Edital nº. 01/2016 estavam previstas 08 (oito) 

vagas (ampla concorrência), já tendo sido realizada a convocação dos 

aprovados, dos quais dois foram posteriormente exonerados, sem que 

tenham sido convocados os classificados em 9º e 10º lugar, fato que, a 

seu ver, lhe garante o direito líquido e certo à nomeação. O pedido liminar 

foi indeferido. Nas informações, a parte impetrada sustenta a ausência de 

direito líquido e certo, uma vez que a impetrante não foi classificada dentro 

do número de vagas previsto no edital. Instado, o Ministério Público se 

manifestou pela não 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. No caso concreto, em que pesem os 

argumentos constantes na inicial, razão não assiste à impetrante, uma vez 

que o edital previu 08 (oito) vagas para o cargo de pedagogo, que foram 

preenchidas pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas. E 

embora duas das candidatas aprovadas e convocadas tenham sido 

posteriormente exoneradas, ainda assim a impetrante não possui direito à 

nomeação, visto que classificada em 11º lugar. Merece registro o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 
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geral, no sentido de que "o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, 

Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015), o que não é o caso dos autos. 

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de 

forma precária para o preenchimento de vagas existentes, o que não foi 

comprovado no caso em análise. Partindo dessas premissas, forçoso se 

fazer reconhecer a ausência de direito líquido e certo, culminando com a 

improcedência da pretensão inicial. Ante o exposto, DENEGO a segurança 

pretendida e o faço com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC. 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. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009363-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ROSA CENTURIAO (IMPETRANTE)

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Mandado de 

segurança Processo nº 1009363-12.2017.811.0003 Vistos etc., Cuida-se 

de mandado de segurança impetrado por GILMAR ROSA CENTURIÃO em 

face de JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de 

Rondonópolis, e do presidente da CODER – COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS, SR. JOSÉ SEVERINO DA SILVA, 

visando combater suposto ato coator e ilegal consistente na ausência de 

nomeação para exercer o cargo de motorista, para o qual foi classificado 

em 7º lugar. Afirma que no Edital nº. 001/2015 estava prevista uma vaga, 

além de outras 10 (dez) para preenchimento de cadastro de reserva, já 

tendo sido realizada a convocação dos seis primeiros candidatos, fato 

que, a seu ver, lhe garante o direito líquido e certo à nomeação. O pedido 

liminar foi indeferido. Nas informações, a parte impetrada sustenta a 

ausência de direito líquido e certo, uma vez que o impetrante não foi 

classificado dentro do número de vagas previsto no edital. Instado, o 

Ministério Público se manifestou pela não 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 não assiste razão ao impetrante. 

A espécie, conforme se infere do Edital 001/2015, revela que o certame 

previu uma única vaga para o cargo de motorista de caminhão, enquanto 

as outras dez foram direcionadas ao preenchimento de cadastro de 

reserva, de modo que, com a aprovação em 7º lugar, não há falar em 

direito líquido e certo a nomeação ao impetrante, mas apenas mera 

expectativa de direito. Ora, além da classificação fora do número de 

vagas ofertadas no edital, também não foi demonstrada a prática de ato de 

preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Essa situação 

jurídica revela que a parte impetrante não tem direito líquido e certo à 

nomeação, se limitando seu direito a uma mera expectativa. 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), o que 

não é o caso dos autos. Portanto, a mera expectativa de nomeação dos 

candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito 

subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há 

contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas 

existentes. A propósito, confira-se precedente do Superior Tribunal de 

Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO 

PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

OFERECIDAS INICIALMENTE. CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE 

VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. NECESSIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE PRETERIÇÃO 

ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. 1. "A tese objetiva assentada em sede desta 

repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura 

de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato" (RE 837.311/PI, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 09/12/2015). 2. Mandado de segurança denegado. (MS 

22.515/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018) No mesmo sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: EMENTA AGRAVO INTERNO 

– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À 

DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONCURSO 

PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – 

ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Candidato 

aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de 

reserva possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, sendo 

constituído tal direito subjetivo apenas mediante comprovação da 

existência de novas vagas ou de contratação temporária irregular. (Des. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 

26/01/2018) 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, não vislumbro ofensa a direito líquido e certo 

apto a forçar a concessão da segurança. No mesmo sentido se 

manifestou o Ilustre representante do Ministério Público, quanto à 

inexistência de direito líquido e certo, com citação da obra doutrinária de 

José dos Santos Carvalho Filho: “Hipótese interessante é aquela em que o 

concurso é realizado para preenchimento de uma única vaga, conforme o 

estabelecido no respectivo edital. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 

apreciando a questão, decidiu que “é cediço que em concurso público as 

cláusulas do edital vinculam a Administração e os concorrentes. Também 

que a aprovação não gera direito subjetivo ao aproveitamento, salvo 
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preterição por outro candidato. Constando do regulamento do concurso 

que ele se destina a selecionar um candidato para uma única vaga, os 

demais, mesmo aprovados, não têm direito líquido e certo às vagas que se 

criarem posteriormente, porque a elas não concorreram. Destaquei.” 

(Manual de Direito Administrativo. 22ª ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2009. p. 607-608) Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e 

julgo improcedente a pretensão posta na peça vestibular para o fim de 

denegar 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. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. 

R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001295-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL (ADVOGADO(A))

ADRIANA BOMBONATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA AÇÃO ORDINÁRIA 

Processo nº: 1001295-10.2016.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ação 

ordinária de cobrança ajuizada por ADRIANA BOMBONATO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando ser servidora do requerido, 

possuindo o direito de incorporação aos vencimentos e proventos 

resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV na sua folha de 

pagamento, dado que o demandado não observou a regra que deveria ser 

aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Por meio desta ação, busca a condenação do requerido a 

incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da 

perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, 

bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação. Citada, a parte ré apresentou contestação, 

arguindo preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, requer a rejeição 

da pretensão da parte autora. A requerente impugnou a contestação. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

No caso concreto, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, por se 

tratar de questão de direito. Da preliminar de prescrição quinquenal O 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto à prescrição do fundo de 

direito: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 

CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 

8.880/94 AOS MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. 

INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM 

OUTROS REAJUSTES.1. Nas hipóteses de pedido de diferenças salariais 

decorrente da conversão em URV, inexistindo manifestação expressa da 

Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a 

prescrição do chamado fundo de direito, mas tão-somente das parcelas 

anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando 

caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). Precedentes. 

(...) (AgInt nos EDcl no REsp 1626283/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018). A propósito, 

confira-se o teor da Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação. No caso vertente, considerando que a parte autora busca o 

ressarcimento de diferenças salariais pretéritas, é medida escorreita o 

reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança de diferenças 

salariais anteriores à data de 07/07/2011, isto é, prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior ao da propositura da ação (07/07/2016). 

Dessa forma, reconheço a ocorrência da prescrição no que diz respeito à 

pretensão de cobrança das diferenças salariais anteriores à data de 

07/07/2011. Do mérito Em relação ao mérito da pretensão, a parte autora 

busca a condenação do ente político demandado no pagamento das 

diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de 

março/1994, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas 

recebidas. O pedido comporta procedência. A discussão sobre o direito 

postulado foi encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal 

(26.09.2013), que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o 

pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e 

municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei 

estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

instituída em 1994 como forma de transição para o Real. 1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, ficou assentado 

também o entendimento de que eventual reestruturação remuneratória da 

carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes 

autos. Ora, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada 

possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua 

incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção em debate. As 

Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 
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Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento acima citado, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Nesse contexto, o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores 

estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

APURAÇÃO DE DEFASAGEM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I - O Superior 

Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os servidores 

públicos, sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, têm direito à 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser 

calculada com base na Lei 8.880/1994, devendo, para tanto, ser 

considerada a data do efetivo pagamento. II - É, também, firme a 

jurisprudência do STJ no sentido de que a diferença relativa à conversão 

de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores 

empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de 

modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do 

servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. 

Neste sentido: AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016; 

AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 

julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) III - Quanto à apuração de 

eventual prejuízo, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no 

sentido de que somente em liquidação de sentença, há de se apurar a 

efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos 

decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto 

com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em 

duplicidade e o enriquecimento sem causa. Neste sentido: AgInt no REsp 

1602406/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; REsp 1657343/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 

05/05/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1686040/SP, 

Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/03/2018, DJe 26/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. APELAÇÃO 

CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE 

OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – 

ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA 

PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 

870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR (TEMA 905) - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA - 

PROVIDO.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.2. 

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores 

públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - 

têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994.5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. 

Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as 

condenações em face das ações referentes à URV, aplica-se os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, 

com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001.7. 

Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação, 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 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09).8. Considerada a necessidade de ser apurado 

na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem 

remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos 

quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.9. Com a 

improcedência do pedido formulado contra o Estado, não há, na hipótese, 

previsão legal para submeter o julgado ao reexame necessário. (Ap 

118555/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, 

Publicado no DJE 18/09/2018) O próprio Supremo Tribunal Federal vem 

mantendo a jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado 

proferido pela 1ª Turma daquela Corte: VENCIMENTOS – URV – 

CONVERSÃO – LEI Nº 8.880/1994 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS 

E MUNICIPAIS. Na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/1994, procedendo-se à consideração de reajuste 

antes fixado, vedada a compensação com posteriores. Precedente: 

recurso extraordinário nº 561.836/RN, relatado no Pleno pelo ministro Luiz 

Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de fevereiro de 2016. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de 

recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a 

fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 

11, do diploma legal. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente 

inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 

4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte 

com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1060850 AgR, 

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 

15-12-2017) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial, reconhecendo a prescrição quanto à pretensão de cobrança do 

período anterior a 07/07/2011, assim como para condenar o requerido a 

proceder à revisão dos vencimentos da parte autora e ao pagamento das 

diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, 

devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração ocorrer em 

liquidação de sentença por arbitramento, respeitado o limite máximo de 

11,98% e possível reestruturação da carreira, que tenha reflexo na 

pretensão postulada, tudo a ser apurado de acordo com o caso individual 

de cada servidor, com incidência da perda observada sobre todas as 

verbas percebidas pelos requerentes no referido período. Por 
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conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do art. 1º-F da 

Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme decidido no 

STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência dos juros de 

mora a data da citação e correção monetária a contar da data do efetivo 

prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos. 

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do 

art. 85,§4º, II, CPC/2015. A sentença está sujeita à remessa necessária, a 

teor do que dispõe a súmula 490 do STJ. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003362-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL (ADVOGADO(A))

JOVANILDO WANDERLEY FERREIRA (AUTOR(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: 

1003362-45.2016.8.11.0003. AUTOR(A): JOVANILDO WANDERLEY 

FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., 

Trata-se de “AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE” 

ajuizada por Jovanildo Wanderley Ferreira em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Alega o autor, em síntese, que em 08/09/2012 

sofreu um acidente, em razão de que foi diagnosticado com “Alteração 

pós cirurgias do ombro direito; Sinais de luxação acrômio-clavicular com 

irregularidade dos contornos ósseos da clavícula distal associado a 

distensão capsulo-sinovial e edema dos ossos subcondrais adjacentes; 

Bursite subacromial/subdeltoídeana; Tendinopatia do supra espinhal e de 

forma mais discreta no infra espinhal e subescapular; Tendinopatia da 

porção intra-articular do cabo longo do bíceps”, sequelas graves e 

permanentes que resultaram na redução da sua incapacidade laborativa. 

Assevera que passou a receber o benefício de auxílio-doença, o qual foi 

cessado em 22/10/2013 e que não foi convertido em auxílio-acidente como 

devido. Ao final requer que seja implantado o benefício de 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. O 

Réu apresentou contestação (id. 3662600). A parte autora apresentou 

impugnação a contestação (id. 4366323). Realização de perícia médica 

designada por este Juízo (id. 12245738) O autor se manifestou 

impugnando a respeito do laudo pericial. É o relatório. Fundamento e 

decido. Como se vê do relatório, cuida-se de ação de concessão de 

auxílio-acidente previdenciário proposta por Jovanildo Wanderley Ferreira 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em que aduz, em 

síntese, que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, pois, 

em 08/09/2012 sofreu um acidente de trabalho que lhe causou sequelas 

graves e permanentes. O réu, por sua vez, argumentou que do acidente 

de trabalho não decorre, necessariamente, a obrigação previdenciária de 

concessão do benefício de auxílio-acidente. Com efeito, é certo que o 

presente feito comporta o julgamento, uma vez que já foi realizada a 

perícia médica judicial para a instrução probatória. Ademais, ainda que a 

parte autora tenha impugnado o laudo médico, é certo que, com as 

respostas dos quesitos já respondidos pelo médico perito, o processo 

encontra-se pronto para julgamento, uma vez que já são suficientes para 

deslinde da controvérsia. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Isso 

porque, 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 houver sequelas que impliquem na redução da capacidade 

para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Na espécie, 

realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte autora se encontra 

incapacitada para o trabalho de forma parcial e permanente. Ora, segundo 

se extrai do laudo pericial apresentado aos autos – id. 12245738 -, a 

incapacidade do autor para o exercício de atividades laborais é residual e 

permanente, como se vê: QUESITOS ESPECÍFICO DO CNJ 1. O(a) 

periciando(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique 

redução de sua capacidade para o trabalho? Qual? Resposta: Há 

sequelas residuais na articulação acrômio clavicular que são dolorosas 

quando faz esforço físico (relatos de queixa). As informações são de que 

trabalha a profissão de eletricista, mas não como antes do acidente. (...) 3. 

O(a) periciando(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, 

que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade 

habitual? Resposta: Há dor residual, provavelmente devdo a alterações 

degenerativas na articulação acrômio clavicular debilitando esforço acima 

da linha média, mas, não o torna incapacitado para a função de eletricista. 

5. Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida? 

Resposta: Não houve perda anatômica, a força muscular esta 

discretamente alterada para menos. Ora, não se pode olvidar que o laudo 

pericial é conclusivo em atestar que a consolidação das lesões resultou 

em sequelas que implicaram 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 
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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 – 22/10/2013 – a teor do que dispõe o artigo 86, § 2º da lei 

8.213/91. Ante o exposto, julgo 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 22/10/2013, 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, bem como pelo caráter urgente do 

pleito formulado. 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: Jovanildo Wanderley 

Ferreira 2. Benefício concedido: Auxílio-acidente 3. Data do início do 

benefício: 22.10.2013 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. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005059-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MENDES NEITZKE (RÉU)

HELIL FARIA DE QUEIROZ (RÉU)

ELMO DOS SANTOS BERTINETTI (RÉU)

ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005059-04.2016.8.11.0003. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ALEXANDRE MENDES NEITZKE, HELIL 

FARIA DE QUEIROZ, ELMO DOS SANTOS BERTINETTI, ELEMAR DOS 

SANTOS BERTINETTI Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO CIVIL DE 

RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

face de ALEXANDRE MENDES NEITZKE, HELIL FARIA DE QUEIROZ, ELMO 

DOS SANTOS BERTINETTI e ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI. Os 

Requeridos Elemar Dos Santos Bertinetti e Alexandre Mendes Netzke 

foram notificados para apresentarem manifestação por escrito – 

Id.13057390 e Id. 13057480 -. O Requerido Elmo dos Santos Bertinetti não 

foi encontrado em razão da informação que faleceu em 09/09/2017 – Id. 

13057494 -. O Requerido Helil Faria De Queiroz compareceu nos autos e, 

em conjunto com o Requerido Elemar Dos Santos Bertinetti, apresentou 

manifestação por escrito – Id. 13508419 -. O Ministério Público manifestou 

para que seja oficiado o Cartório de Registro de Pessoas Naturais desta 

Cidade para apresentar cópia da Certidão de Óbito do Requerido Elmo Dos 

Santos Bertinetti, bem como informou que irá se manifestar das defesas 

preliminares após a notificação de todos os Requeridos. Assim, defiro o 

pedido do Ministério Público para que se oficiado o Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais desta Cidade para apresentar cópia da Certidão de 

Óbito do Requerido Elmo Dos Santos Bertinetti. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004396-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO (IMPETRANTE)

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1004396-84.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: EDUARDO HENRIQUE FARIAS 

MONTEIRO IMPETRADO: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO Vistos 

etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por EDUARDO 

HENRIQUE FARIAS MONTEIRO em face de JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE 

ARAÚJO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, por meio do qual 

afirma ter se inscrito no concurso municipal para preenchimento de 01 

vaga para o cargo de Médico Cirurgião Plástico, conforme Edital nº. 

001/2016-PMR, tendo sido classificado em 2º lugar. Alega que o 1º 

colocado foi convocado em 28 de abril de 2017, mas não assumiu o cargo 

por já estar vinculado à Prefeitura como médico do SAMU, fazendo surgir, 

por conseguinte, seu direito líquido e certo à nomeação. O pedido liminar 

foi indeferido. Notificado, o impetrado apresentou informações, 

sustentando a inexistência de direito líquido e certo. O Ministério Público se 

manifestou pela 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 ao impetrante. A 

espécie revela que o impetrante ficou classificado em 2º lugar, ou seja, 

fora do número de vagas previsto no edital, que limitava-se a 01 (uma) 

para o cargo de Médico Cirurgião Plástico. No entanto, os documentos 

apresentados comprovam que o 1º colocado, Luiz Fernando Rower, foi 

convocado em 28/04/2017, mas não tomou posse, uma vez que já atuava 

junto à municipalidade como médico socorrista (SAMU). Além disso, ficou 

demonstrado que o 1º colocado foi vítima de acidente fatal, não havendo 

nenhum outro médico dessa especialidade atuando pelo Município, o que 

evidencia a necessidade no preenchimento da vaga. Ora, essa situação 

jurídica revela que a parte impetrante tem direito líquido e certo à 

nomeação, haja vista o não preenchimento da vaga ofertada. Nesse 

sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 

OFICIAL DE CHANCELARIA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO 

DAS RELAÇÕES EXTERIORES. CANDIDATOS APROVADOS PARA 

CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
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MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ORDEM DENEGADA, EM 

HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL, RESSALVADAS AS VIAS 

ORDINÁRIAS (...) 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta 

Corte, os candidatos aprovados em concurso que não se classificaram 

dentro do número de vagas previsto no edital têm mera expectativa de 

direito à nomeação, expectativa essa que se converte em direito subjetivo 

líquido certo, se ocorrente qualquer das hipóteses apontadas no item 2, ou 

se forem abertas vagas novas no prazo de validade do certame, bem 

como se surgir a abertura de lugar preenchível no quadro, decorrente, por 

exemplo, de aposentadorias, exonerações, demissões, óbitos ou outros 

eventos.MS 20.351/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 18/10/2017) 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, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há o indicativo de necessidade 

de novas nomeações, bem como o surgimento de novas vagas. A 

propósito, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 

APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS INICIALMENTE. 

CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS. PRETENSÃO DE 

NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE 

ATO ADMINISTRATIVO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. 1. "A 

tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o 

surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o 

mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" 

(RE 837.311/PI, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 

09/12/2015). 2. Mandado de segurança denegado. (MS 22.515/DF, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/08/2018, DJe 28/08/2018) Igualmente é a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça. Confira-se: EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO 

PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONCURSO PÚBLICO – 

CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – 

ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Candidato 

aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de 

reserva possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, sendo 

constituído tal direito subjetivo apenas mediante comprovação da 

existência de novas vagas ou de contratação temporária irregular. (Des. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 

26/01/2018) 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, com o surgimento de uma vaga pelo não 

preenchimento da vaga ofertada, e tendo sido o impetrante classificado 

em 2º lugar para o cargo em questão, vislumbro ofensa a direito líquido e 

certo apto a forçar a concessão da segurança. Nesse sentido, manifestou 

o douto representante do Ministério Público: “(...) o primeiro colocado para 

o cargo de cirurgião plástico LUIZ FERNANDO ROEWER, não manifestou 

interesse na vaga para qual foi convocado, pelo que este já atuava no 

Município como socorrista do SAMU, e por fim, veio a óbito em um acidente 

fatal, deixando vago o cargo de cirurgião plástico do Município, o que 

garante ao impetrante a convocação e nomeação para a vaga que restou 

classificado.” 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 e determinar que a autoridade impetrada, no prazo 

de 10 (dez) dias, proceda a convocação e nomeação de EDUARDO 

HENRIQUE FARIAS MONTEIRO para o cargo de Médico Cirurgião Plástico, 

conforme Edital nº. 001/2016-PMR, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001978-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARCELO LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

URGENTE PERÍCIA 10.10.2018 Dados do processo: Processo: 

1001978-47.2016.8.11.0003; Valor causa: $52,800.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[AUXÍLIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): MARCELO LIMA DA SILVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de vossa Senhoria, Parte Autora: AUTOR(A): MARCELO LIMA 

DA SILVA, Endereço: Rua W11, S/N, Sagrada Familia, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-000, acerca da designação de data para realização da 

perícia médica, 10.10.2018, às 9h, nas dependências do Centro Médico 

local, pelo expert Dr. Marcus José Pieroni CRM 1175. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 02 de outubro de 2018. Atenciosamente, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001228-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARILZA DE BRITO NOVAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001228-74.2018.8.11.0003. REQUERENTE: MARILZA DE BRITO NOVAIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Cuida-se de ação 

com tutela cautelar requerida em caráter antecedente movida por Marilza 

De Brito Novaes em face do Estado De Mato Grosso. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido – Id. 11907696 -. A parte autora formulou o pedido 

principal nestes autos – Id. 12299293 -, nos termos do artigo 308 do 

Código de Processo Civil. Assim, defiro o pedido de aditamento formulado 

pela parte autora. No que tange ao procedimento, é certo que o Código de 

Processo Civil, em seu art. 308, §3º, determina que, apresentado o pedido 

principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de 

mediação, sem a necessidade de nova citação do réu. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Ademais, este juízo não conta com conciliadores e 

mediadores para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. 
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Assim, por ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Por 

conseguinte, intime-se a parte ré para apresentar contestação, nos 

termos do artigo 308, §4º do Código de Processo Civil. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença ou saneamento e organização do processo. Às providências. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006150-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 17h15min, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008231-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO (ADVOGADO(A))

ANDERSON MOREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008231-17.2017.8.11.0003. AUTOR(A): ANDERSON MOREIRA DE 

SOUZA RÉU: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Considerando 

que o motivo da devolução do “AR” – ausente - e que no comprovante de 

inscrição cadastral junto a Receita Federal consta o endereço informado 

na exordial, defiro o pedido da parte autora para que a citação seja 

realizada por meio de oficial de justiça. Desde já, autorizo a expedição de 

carta precatória para citação da ré - FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR 

CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT -. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 17h30min, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003744-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

JULIANO CESAR CLEMENTE (ADVOGADO(A))

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RESENDE OAB - 255.027.431-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 
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1003744-67.2018.8.11.0003. AUTOR(A): INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT, 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS REPRESENTANTE: MARIA DE FATIMA 

RESENDE RÉU: ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO Vistos etc., 

Cuida-se de ação reivindicatória com pedido cautelar de tutela de urgência 

ajuizada pelo IMPRO- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

em face de ROBERTO CARLOS CORRÊA DE CARVALHO. Antes mesmo 

da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, pugnando pela 

extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. Diante do 

desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, considerando 

que a parte ré sequer foi citada, homologo a desistência da ação para que 

produza seus efeitos legais, extinguindo o feito sem análise do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, CPC/2015. Sem custas e honorários advocatícios. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001074-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

APARECIDA CELESTINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001074-56.2018.8.11.0003. AUTOR(A): APARECIDA CELESTINA DE 

SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO Vistos etc., Trata-se de 

ação ordinária de cobrança ajuizada por APARECIDA CELESTINA DE 

SOUZA em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, alegando ser 

servidora pública municipal, possuindo o direito de incorporação aos 

vencimentos e proventos resultante da conversão do Cruzeiro Real para 

URV na sua folha de pagamento, dado que o demandado não observou a 

regra que deveria ser aplicada (1994), ocasionando a diferença salarial no 

percentual de 11,98%. Por meio desta ação, busca a condenação do 

requerido a incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro 

Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais 

verbas recebidas. Citada, a parte ré deixou de apresentar contestação. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

No caso concreto, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, por se 

tratar de questão de fato e de direito. Inicialmente, considerando que não 

houve apresentação de contestação, decreto a revelia do Município de 

São José do Povo. Da prescrição quinquenal O Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu quanto à prescrição do fundo de direito: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. URV. PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. 1. Aplica-se a 

Súmula 85/STJ nas demandas em que se busca o direito a diferenças 

salariais originadas da conversão do cruzeiro real para URV.(...)”(STJ - 

REsp: 1410634 SP 2013/0341392-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, 

Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 24/10/2013) A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 

do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No caso vertente, 

considerando que a parte autora busca o ressarcimento de diferenças 

salariais pretéritas, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição 

da pretensão da cobrança de diferenças salariais anteriores à data de 

20/02/2013, isto é, prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao 

da propositura da ação (20/02/2018). Dessa forma, reconheço a 

ocorrência da prescrição no que diz respeito à pretensão de cobrança 

das diferenças salariais anteriores à data de 20/02/2013. Do mérito Em 

relação ao mérito da pretensão, a parte autora busca a condenação do 

ente político demandado no pagamento das diferenças resultantes da 

conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no 

percentual de 11,98% sobre todas as parcelas recebidas. O pedido 

comporta procedência. A discussão sobre o direito postulado foi 

encerrada com o julgado do C. Supremo Tribunal Federal (26.09.2013), 

que determinou, por unanimidade (nove votos a zero), o pagamento das 

perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram 

os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como 

forma de transição para o Real. 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo 

e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF – 

Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – 

publicação: 10.02.2014) Registre-se que no referido julgamento a Suprema 

Corte deixou bastante claro o entendimento no sentido de que as regras 

de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e 

Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores 

públicos, inclusive Estaduais e Municipais. Do julgado, conclui-se que ficou 

assentado também o entendimento de que eventual reestruturação 

remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão 

versada nestes autos. Caberia à parte ré a demonstração de que houve 

reestruturação remuneratória da carreira, ônus do qual não se 

desincumbiu nesta fase procedimental, ressaltando-se que a mera 

reestruturação de cargos não leva à conclusão inquestionável de que 

houve recomposição que reflita nas perdas decorrentes da conversão em 

questão. Necessária se faz a demonstração inequívoca de que a 

reestruturação incidiu sobre a remuneração, com reflexos na correção em 

debate. As Medidas Provisórias nº 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a 

Lei nº 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória nº 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias nº 457/1994 e nº 482/1994, de modo que a última 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 
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Provisória nº 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: Art.21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória. 

Por sua vez, o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 preceitua: Art.22 – Os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior. Observa-se assim que a legislação federal 

que criou a URV determinou os critérios para a conversão da moeda. 

Entretanto, alguns Estados e Municípios criaram regras diferentes para 

converter os salários dos servidores. No julgamento em questão, ficou 

consignado o entendimento de que uma lei estadual não pode instituir 

padrões de conversão, já que a Constituição estabelece como 

competência da União definir regras sobre o sistema monetário. A lei 

federal que criou a URV determinou que os salários deveriam ser 

convertidos com base no valor estipulado na data de criação da unidade 

(01.03.1994). Porém, alguns entes federados fixaram como base valores 

da URV de outras datas (que eram inferiores a 1º de março), o que gerou 

perdas nos vencimentos dos servidores. Importante ressaltar que o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais também têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se 

considerar a data do efetivo pagamento. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. 

DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais do 

Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos 

ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo 

pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas produzidas é o 

juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em 

consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias 

ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua 

proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é 

vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ (Precedentes: 

AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado 

em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 

21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011).Agravo regimental 

improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no AREsp 175755-GO – Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial – 2012/0092601-5 – Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 26/6/2012). No mesmo sentido 

é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – 

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO 

STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO POSSE NO 

CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.880/94 – 

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS SERVIDORES 

ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – PRELIMINAR 

REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% (URV) À 

REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas no qüinqüênio anterior ao ajuizamento da 

ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 

28/08/2012VU) O próprio Supremo Tribunal Federal vem mantendo a 

jurisprudência anteriormente pacificada, conforme julgado proferido pela 

1ª Turma daquela Corte: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 

8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O 

Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores federais, 

estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela 

estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014). Em conclusão, verificada a procedência da pretensão 

inicial, deverá a apuração de eventuais perdas ocorrer em fase de regular 

liquidação de sentença, caso a caso, na esteira do entendimento 

externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836-RN. 

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração da parte autora o percentual de até 11,98%, decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para 

condenar no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de 

sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor. Os valores 

devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do 

art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme 

decidido no STF, RE 870947 RG/SE. Fixo como termo inicial de incidência 

dos juros de mora a data da citação e correção monetária a contar da data 

do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os 

pagamentos. Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no 

pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. A 

sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que dispõe a 

súmula 490 do STJ. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004323-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VALDIR SOUZA PINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Cuida-se de ação de conversão de auxílio-doença comum em 

auxílio-doença acidentário proposta por VALDIR DE SOUZA PINA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, afirmando ser portadora 

de Tendinopatia comum dos extensores (CID 10 M75.1) e Epicondilite 

lateral (CID 10 M77.1), pelo que se encontra impossibilitado de realizar as 

suas atividades habituais. Requer a procedência da pretensão inicial, com 

a conversão do auxílio-doença em auxílio-doença acidentário. Citada, a 

parte requerida apresentou contestação, rebatendo a pretensão inicial sob 

o argumento de que a parte autora não comprovou a alegada 

incapacidade. Impugnação à contestação de forma remissiva à inicial. O 

feito foi instruído com o laudo pericial. Instadas, as partes não se 

insurgiram quanto ao laudo pericial. Após, vieram-me os autos conclusos 

para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. O presente feito 

comporta julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial 
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para a instrução probatória. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Isso 

porque, 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, houver sequelas que impliquem na redução da capacidade 

para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Nesse sentido, o 

laudo pericial atesta seguramente que o requerente não mais possui 

condições de exercer a sua atividade habitual, qual seja, açougueiro e 

manipulador de carnes, uma vez que portador de patologia com sequelas 

degenerativas e permanentes, cujos sintomas se agravam com os 

esforços de manipulação. Em complemento, o médico perito foi incisivo no 

sentido de ressaltar que a parte autora não se encontra apta para exercer 

qualquer esforço acima da linha média e uso do membro superior direito. 

Registre-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que a 

consolidação das lesões resultou em sequelas que implicaram em 

incapacidade 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) Por fim, cumpre ressaltar que a data inicial do 

benefício é desde a cessão do benefício do auxílio-doença – 31/12/2013 – 

a teor do que dispõe o artigo 86, § 2º da lei 8.213/91. Diante do exposto, 

julgo 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 31/12/2013, bem como a pagar os valores 

retroativos acrescidos 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, 

bem como pelo caráter urgente do pleito formulado. É que ficou 

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: Valdir de Souza Pina 2. Benefício 

concedido: Auxílio-acidente 3. Data do início do benefício: 31/12/2013 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009330-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H C MONTEIRO & MONTEIRO LTDA - ME (IMPETRANTE)

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1009330-22.2017.8.11.0003. IMPETRANTE: H C MONTEIRO & MONTEIRO 

LTDA - ME IMPETRADO: CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT 

DETRAN Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por 

HC MONTEIRO E MONTEIRO LTDA ME, representada por HELENA C. 

MONTEIRO, em desfavor do Chefe do 2º CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS, 

Sr. ROGÉRIO BORGES CARDOSO, visando combater suposto ato coator e 

ilegal consistente na condição imposta pela parte impetrada para a 

transferência e liberação do licenciamento do veículo (Chevrolet Agile LTZ, 

chassi 8AGCN48X0DR175843, placa OBH7823, Renavam 526863510, ano 

2012) à quitação dos débitos decorrentes de infrações, em relação às 

quais afirma não ter ocorrido a regular notificação. Requer a concessão 

da segurança, a fim de que a parte impetrada efetue o licenciamento do 

ano de 2017 e viabilize a transferência do veículo, declarando a nulidade 

das notificações, uma vez que não comprovadas com ciente por A.R. O 

pedido liminar foi indeferido. Notificada, a parte impetrada deixou de 

prestar informações. Instado, o Ministério Público se manifestou pela 

improcedência da pretensão inicial. Após, vieram-me os autos conclusos 

para sentença. 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, 
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seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Da 

inadequação da via eleita Pretende a parte impetrante a declaração de 

nulidade das multas elencadas na inicial, ao argumento de ausência de 

regular notificação acerca das infrações. No entanto, a pretensão de 

declaração de nulidade das notificações relativas a infrações de trânsito é 

matéria que depende de dilação probatória, não permitida na via do 

mandado de segurança. A propósito, confira-se o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: REMESSA NECESSÁRIA 

(DE OFÍCIO) – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – 

EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE – NULIDADE DE MULTA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.O feito se submete a remessa 

necessária de ofício, com fulcro no art. 14, §º da Lei nº 12.016/2009.A 

suposta ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de 

trânsito competente é passível de correção pela via do mandamus. A 

autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da 

impetração, isso porque dentro do seu poder de autotutela detém plena 

legitimidade para rever/anular os seus atos administrativos quando 

eivados de irregularidade/ilegalidade.É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado. Inteligência da súmula nº 127 do STJ. Na via mandamental, a 

matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a 

nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e 

pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações 

não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, 

nesse feito, levar a termo dilação probatória. (Apelação / Remessa 

Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) (Grifei) Dessa forma, como no 

mandamus não se admite a cognição exauriente, compete à parte buscar 

sua pretensão de nulidade em processo de conhecimento pelo 

procedimento comum. Por essas razões, quanto ao pedido de declaração 

de nulidade das notificações das infrações descritas na inicial, reconheço, 

de ofício, a parte impetrante como carecedora da ação mandamental por 

absoluta ausência de interesse processual. Do mérito Ilegal o ato da 

autoridade coatora consistente na negativa em promover o licenciamento 

do veículo, condicionando-o ao pagamento das multas existentes. Isso 

porque não ficou demonstrada a regular notificação do proprietário do 

veículo ou do infrator. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe o seguinte: 

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário 

do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio 

tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. 

Frise-se que no caso em apreço não se fez comprovada a regular 

notificação do proprietário do veículo sobre a imposição da penalidade. O 

Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte entendimento acerca do 

tema: “Súmula 127: É ilegal condicionar a renovação de licença de veículo 

ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Tal exigência, 

aliás, também é objeto de Súmula 312 do STJ: “No processo administrativo 

para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da 

autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Ademais, 

vislumbro que a autoridade impetrada descumpriu o sistema de imputação 

de sanção, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que prevê duas 

notificações, sendo uma referente ao cometimento da infração e uma 

segunda, acerca da penalidade aplicada, conforme já se manifestou o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE - SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA.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. 

(ReeNec 7534/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, 

Publicado no DJE 20/07/2018) ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO 

DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO - PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.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. 

(ReeNec 81448/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 

15/03/2018) No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial 

consolidado pelos tribunais pátrios: REMESSA NECESSÁRIA EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO PRÉVIO DE MULTA. FALTA DE PROVAS DE 

TER HAVIDO PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTORA. SEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. ORDEM CONCEDIDA. EXAME. DEFESO 

CONDICIONAR RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO (IPVA) AO 

PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS MORMENTE QUANDO NÃO 

HOUVE PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

127 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 

(TJ-BA - Remessa Necessária: 00227279620048050001, Relator: Maria da 

Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 

01/02/2018) ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO DO 

PROPRIETÁRIO. APLICABILIDADE DO ART. 257, § 8º, DO CTB. SENTENÇA 

MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. "'A autoridade de trânsito somente 

pode condicionar o licenciamento de veículo ao recolhimento de multa por 

infração de trânsito quando comprovar a regular notificação da autuação 

ao proprietário do automotor para exercer o direito de ampla defesa 

administrativa, bem como das respostas à defesa e aos recursos 

apresentados.' (ACMS n. 2009.020791-7, de São Francisco do Sul, Rel. 

Des. Jaime Ramos, j. em 16/6/2011) (ACMS n. 2010.025502-2, de 

Blumenau, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 23/8/2011)" (TJ-SC - REEX: 

05000103720118240008 Blumenau 0500010-37.2011.8.24.0008, Relator: 

Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 06/03/2018, Segunda 

Câmara de Direito Público) Logo, por não ser cabível dilação probatória na 

via do mandado de segurança e, inexistindo prova pré-constituída quanto 

à regular notificação do impetrante acerca das multas elencadas na inicial, 

na forma prevista na disposição legal acima transcrita, o licenciamento 

condicionado ao pagamento da multa se revela ato ilegal. Além disso, é 

pacífico o entendimento jurisprudencial de que nessa situação não é lícito 

ao DETRAN condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento da multa, 

por não se tratar de crédito regularmente constituído. Diante do exposto, 

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos constantes na inicial e concedo parcialmente a 

ordem postulada, a fim de determinar que a parte impetrada realize o 

l icenciamento do veículo Chevrolet Agi le LTZ, chassi 

8AGCN48X0DR175843, placa OBH 7823, Renavam 526863510, ano 2012, 

viabilizando a sua transferência para o nome da impetrante, desde que 

cumpridas as demais exigências do DETRAN/MT. De outro lado, quanto à 

pretensão de declaração de nulidade das multas elencadas na inicial, 

declaro a parte impetrante carecedora da ação mandamental por ausência 

de interesse processual, julgando extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Uma vez 

pendente recurso de agravo de instrumento sobre o caso (nº 

1013868-55.2017.8.11.0000), OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça acerca do 

teor da presente sentença. 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. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005103-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOREIRA SANTOS (AUTOR(A))

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI (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: 

1005103-23.2016.8.11.0003. Ação de Aposentadoria por Invalidez 
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Processo: 1005103-23.2016.811.0003 Autor: Sebastião Moreira Santos 

Réu: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS Vistos etc., Cuida-se de 

“AÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA E TRANSFORMAÇÃO 

DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ou 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE” ajuizada por Sebastião Moreira 

Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A parte 

autora alega, em síntese, que está acometido de CID m-51 (outros 

transtornos de discos intervertebrais), curvatura lombar de convexidade à 

direita, espondilose lombar, sinais de artropatia facetária de l2/l3 a l5/s1, 

alterações degenerativa discogênica nos platôs vertebrais principalmente 

em l2 / l3  à  esquerda e  l5 /s1 b i la tera lmente,  a l terações 

estruturais/desidratação dos discos intervertebrais, o que impossibilita de 

exercer atividades laborais. Assevera, ainda, que está recebendo o 

benefício auxílio-doença. 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 para 

manutenção do auxílio-doença foi deferida – Id. 4508198 -. O Réu 

apresentou contestação requerendo a improcedência da pretensão inicial 

– Id. 5511375 -. A parte autora apresentou impugnação refutando a 

defesa do réu – Id. 5774740 -. A parte autora manifestou nos autos o 

descumprimento da tutela de urgência deferida – Id. 6132012 -. O réu 

manifestou que o benefício foi reativado – Id. 10206253 -. Perícia médica 

realizada – Id. 13212220 -. Intimado do laudo pericial o réu reiterou a 

contestação – Id. 13256599 -. A parte autora manifestou do laudo 

requerendo a procedência da pretensão inicial – Id. 13389219 -. É o 

relatório. Fundamento e decido. Como se vê do relatório, cuida-se de ação 

de aposentadoria por invalidez proposta por Sebastião Moreira Santos em 

face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, aduzindo, em síntese, 

que está acometido do CID m-51 (outros transtornos de discos 

intervertebrais), curvatura lombar de convexidade à direita, espondilose 

lombar, sinais de artropatia facetária de l2/l3 a l5/s1, alterações 

degenerativa discogênica nos platôs vertebrais principalmente em l2/l3 à 

esquerda e l5/s1 bilateralmente, alterações estruturais/desidratação dos 

discos intervertebrais, 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 

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 caso, realizado o exame pericial, concluiu-se que a 

parte autora encontra-se incapacitado de forma parcial e permanente. 

Ora, segundo se extrai do laudo pericial apresentado aos autos – Id. 

13212220 -, a parte requerente possui incapacidade permanente para o 

exercício de atividades laborais habitual, como se vê: 4) Incapacidade 

permanente para o trabalha braçal e habitual onde há necessidade de 

esforço físico. (...) G) Há limitação para toda e qualquer atividade em que 

esforço físico é exigido incluindo algumas atividades do cotidiano incluindo 

sobrecarga postural. (...) M) sim há incapacidade para o trabalho habitual. 

N) A incapacidade é permanente (...) P) A incapacidade é para todo e 

qualquer trabalho em que há exigência de esforço físico mesmo de média 

intensidade (multiprofissional) Não se pode olvidar que o laudo pericial é 

conclusivo em atestar que a incapacidade do autor para o exercício da 

atividade laboral é permanente e parcial, não existindo nos autos outros 

elementos com capacidade para infirmar essa conclusão. Aliado a isso, 

considerando que a parte autora não possui qualificação profissional, que 

não pode realizar esforço físico pesado e a sua idade (atualmente com 62 

anos), é certo que sua reabilitação profissional é muito restrita. Ademais, o 

perito consignou em seu laudo que “fatores desfavoráveis para 

reabilitação profissional: Falta de tratamento adequado, idade avançada, 

dor crônica que compromete todo o esqueleto axial, nível sócio econômico 

e cultural baixo”. Assim, diante dos elementos elencados a parte autora 

faz jus ao direito de aposentadoria por invalidez, uma vez que está 

insusceptível reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a 

subsistência. Nesse sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES 

PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - 

IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JUROS DE 

MORA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO RE N. 870847, TEMA 810 - 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 - PROVIMENTO 

PARCIAL.A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além 

dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos 

socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo 

pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o 

trabalho. Em razão do julgamento do RE n. 870947, tema n. 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. REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - 

REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - 

REQUISITOS PREENCHIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A 

DATA FIXADA NA SENTENÇA - JULGAMENTO DO RE N. 870847 PELO STF 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DO 

JULGADO - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.Havendo o 

preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991 

e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, deve-se 

conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha 

concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. A correção 

monetária deve ser feita utilizando-se o IPCA-E, desde a data fixada na 

sentença. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da 

sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o 

julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4º, II, do CPC. (Apelação / 

Remessa Necessária 64867/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 23/05/2018) Portanto, diante da impossibilidade de 

reabilitação da parte autora no mercado de trabalho, outro caminho não há 

a não ser o acolhimento do pedido inicial. Com efeito, é certo que a data do 

início da aposentadoria será devida a partir do laudo pericial judicial que se 

reconheceu que está insusceptível de reabilitação para o exercício da 

atividade que lhe garanta a subsistência. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente os pedidos, a fim de condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde 18/04/2018, 

pagando os valores retroativos, abatendo os valores já recebidos a título 

de auxílio-doença, 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. 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. P. R. I. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007289-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANATHAIS PAULINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1007289-48.2018.8.11.0003. AUTOR(A): ANATHAIS PAULINA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -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 
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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 

18:00h, 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). 

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 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001393-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Ritter (ADVOGADO(A))

RONIVALDO ARAUJO MATIAS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Mandado de 

Segurança Processo nº: 1001393-24.2018.8.11.0003 Vistos etc., 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por RONIVALDO ARAÚJO 

MATIAS em desfavor de JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, Prefeito 

Municipal de Rondonópolis, visando combater suposto ato coator e ilegal 

consistente na sua não nomeação para o cargo de Técnico de 

Imobilização Ortopédica, para o qual ficou classificado em 4º lugar. 

Assevera que no edital constavam 02 (duas) vagas, mas que atualmente 

existem contratados exercendo a função para a qual concorreu, fato que, 

a seu ver, lhe garante o direito à nomeação. O pedido liminar foi indeferido. 

A parte impetrada prestou informações, sustentando a inexistência de 

direito subjetivo do impetrante à nomeação e, por conseguinte, a 

improcedência da pretensão inicial. O Ministério Público se manifestou pela 

denegação 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 não assiste razão ao impetrante. A espécie revela 

que o edital do concurso público previa apenas 02 (duas) vagas para o 

cargo de Técnico de Imobilização Ortopédica, enquanto o impetrante ficou 

classificado em 4º lugar, ou seja, fora do número de vagas. Ademais, as 

alegadas contratações temporárias realizadas pelo Consórcio Regional de 

Saúde do Sul de Mato Grosso – CORESS/MT estão legalmente autorizadas 

pela Lei n.º 9.137, de 02 de fevereiro de 2017, e constitucionalmente 

amparadas pelo disposto no art. 241, CF/88, sendo certo que a 

contratação de servidores temporários não tem o condão de, por si só, 

assegurar ao candidato classificado fora do número de vagas previsto no 

edital o direito à nomeação. A propósito, eis o precedente do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM 

CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO 

DE VAGAS, POR CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COM DESVIO DE 

FUNÇÃO, E PELA CESSÃO DE SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS PARA 

O TJ/RJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

PRECEDENTES DO STF E DO STJ (...) V. De igual modo, a "paralela 

contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o 

emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só 

por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos 

impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente 

surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de 

candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de 

vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 

52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 

03/02/2017) VI. No caso, a candidata obteve a 60ª colocação para o cargo 

para o qual concorreu, enquanto que o Edital havia oferecido 04 vagas, 

não havendo, nos autos, elementos suficientes para demonstrar, seja o 

surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, seja a 

preterição do direito da agravante de ser nomeada, por desvio de função 

de estagiários ou irregularidade na cessão de servidores para o TJ/RJ. 

Ausência de comprovação de direito líquido e certo. (AgInt no RMS 

49.084/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018) Ora, além da classificação fora 

do número de vagas ofertadas no edital, também não foi demonstrada a 

prática de ato de preterição arbitrária e imotivada por parte da 

Administração. Essa situação jurídica revela que a parte impetrante não 

tem direito líquido e certo à nomeação, se limitando seu direito a uma mera 

expectativa. 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 
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nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 

837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015), o que 

não é o caso dos autos. Portanto, a mera expectativa de nomeação dos 

candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito 

subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há 

contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas 

existentes. 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, não vislumbro ofensa a direito líquido e certo 

apto a forçar a concessão da segurança. Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão posta na peça vestibular para o fim de denegar 

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. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005672-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

PATRICIA INES CASALI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Mandado de 

Segurança Processo nº: 1005672-53.2018.811.0003 Vistos etc., Cuida-se 

de mandado de segurança impetrado por PATRICIA INES CASALI em 

desfavor de JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, afirmando ter sido classificada em 8º lugar 

no concurso público para provimento de diversos cargos (Edital n. 

01/2016-PMR), para o qual constava a previsão de 05 vagas destinadas 

ao cargo de jornalista. Alega que um dos aprovados pediu exoneração, 

enquanto o outro não atendeu à convocação, fazendo surgir duas novas 

vagas, às quais fez somar a existência de uma terceira vaga decorrente 

do pedido de aposentadoria da servidora Coracy Lima, pelo que requer a 

concessão da segurança para o fim de compelir a parte impetrada a 

realizar a sua convocação. O pedido liminar foi indeferido. Notificado, o 

impetrado apresentou informações, sustentando a inexistência de direito 

líquido e certo e, por conseguinte, a impertinência do pleito inicial. O 

Ministério Público se manifestou pela 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 ficou classificada em 8º lugar, ou seja, 

fora do número de vagas previsto no edital, que limitava-se a 05 (cinco) 

para o cargo de jornalista. No entanto, os documentos apresentados 

comprovam que um dos aprovados pediu exoneração e o outro não 

atendeu à convocação, fazendo surgir, por consequência, 02 (duas) 

novas vagas. Em complemento, o ato de aposentadoria da jornalista 

Coracy Maria de Lima fez surgir nova vaga, tendo em vista que a sua 

publicação ocorreu no Diário Oficial de Rondonópolis de nº. 3870, com 

efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017, isto é, após a data da publicação 

do edital (fevereiro de 2016). Ora, essa situação jurídica revela que a 

parte impetrante tem direito líquido e certo à nomeação, haja vista o 

surgimento de 03 (três) novas vagas. Nesse sentido é a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OFICIAL DE 

CHANCELARIA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES. CANDIDATOS APROVADOS PARA CADASTRO 

DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA 

EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ORDEM DENEGADA, EM 

HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL, RESSALVADAS AS VIAS 

ORDINÁRIAS (...) 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta 

Corte, os candidatos aprovados em concurso que não se classificaram 

dentro do número de vagas previsto no edital têm mera expectativa de 

direito à nomeação, expectativa essa que se converte em direito subjetivo 

líquido certo, se ocorrente qualquer das hipóteses apontadas no item 2, ou 

se forem abertas vagas novas no prazo de validade do certame, bem 

como se surgir a abertura de lugar preenchível no quadro, decorrente, por 

exemplo, de aposentadorias, exonerações, demissões, óbitos ou outros 

eventos.MS 20.351/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 18/10/2017) 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, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há o indicativo de necessidade 

de novas nomeações, bem como o surgimento de novas vagas. A 

propósito, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 

APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS INICIALMENTE. 

CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS. PRETENSÃO DE 

NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE 

ATO ADMINISTRATIVO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. 1. "A 

tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o 

surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o 

mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" 

(RE 837.311/PI, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 

09/12/2015). 2. Mandado de segurança denegado. (MS 22.515/DF, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/08/2018, DJe 28/08/2018) Igualmente é a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça. Confira-se: EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO 

PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONCURSO PÚBLICO – 

CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – 

ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Candidato 

aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de 

reserva possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, sendo 
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constituído tal direito subjetivo apenas mediante comprovação da 

existência de novas vagas ou de contratação temporária irregular. (Des. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 

26/01/2018) 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, com o surgimento de 03 (três) novas vagas, 

vislumbro ofensa a direito líquido e certo apto a forçar a concessão da 

segurança. Nesse sentido, manifestou o douto representante do Ministério 

Público que oficiou nos autos. 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. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 750664 Nr: 8103-19.2014.811.0003

 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: EDIO RODRIGO MARQUES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, 

reconhecendo a prescrição quanto à pretensão de cobrança do período 

anterior a 25/07/2009, assim como para condenar o requerido a proceder 

à revisão dos vencimentos da parte autora e ao pagamento das 

diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, 

devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração ocorrer em 

liquidação de sentença por arbitramento, respeitado o limite máximo de 

11,98% e possível reestruturação da carreira, que tenha reflexo na 

pretensão postulada, tudo a ser apurado de acordo com o caso individual 

de cada servidor, com incidência da perda observada sobre todas as 

verbas percebidas pelo requerente no referido período.Por conseguinte, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores devidos deverão ser 

acrescidos de juros de mora pela TR, na forma do art. 1º-F da Lei nº. 

9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme decidido no STF, RE 

870947 RG/SE.Fixo como termo inicial de incidência dos juros de mora a 

data da citação e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, 

ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos.CONDENO 

o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo o 

quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, 

CPC/2015.A sentença está sujeita à remessa necessária, a teor do que 

dispõe a súmula 490 do STJ.P.R.I.Rondonópolis, 01 de outubro de 

2018.Edson Dias ReisJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 45261 Nr: 2718-23.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. MATTOS & PARAVELA AUD. INDEP. S/C LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS OLIMPIO PIRES DA 

CUNHA - OAB:51704, CAROLINA PIRES DA CUNHA DE MOURA - 

OAB:214269/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Rondonópolis 

para:a)Homologar o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial – fls. 

1211 -, atualizado em 01/06/2017, no montante total de R$ 6.303.694, 

referente ao valor principal e honorários advocatícios, quais sejam, R$ 

6.287.863,66 e R$ 15.830,42, respectivamente;b)Homologar o cálculo 

apresentado pelo Município – fls. 1201/1204 -, atualizado em 28/02/2017, 

no valor de R$ 49.142,62 (quarenta e nove mil cento e quarenta e dois 

reais e sessenta e dois centavos) referentes às custas processuais 

pagas;c)Defiro, ainda, diante da cessão de crédito, a sucessão 

processual, para figurar como credor KEMPI – EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, nos termos do art. 778, § 1º do CPC. Considerando 

que houve impugnação ao cumprimento de sentença e que somente após 

o cálculo apresentado pela contadoria é que a parte exequente concordou 

com a redução do saldo em execução, em observância aos princípios da 

casualidade e da proporcionalidade e razoabilidade, condeno a parte 

exequente em honorários advocatícios no percentual mínimo de 5% (cinco 

por cento) sobre o proveito econômico obtido – excesso de execução 

apurado de R$ 9.675.274,14 -, totalizando R$ 483.764,, nos termos do art. 

85, §§ 1º e 3º, III do CPC. Com o trânsito em julgado dessa decisão: 

1.Promova-se, diante da sucessão processual, no polo ativo do 

cumprimento de sentença a retificação para Kempii – Empreendimentos 

Imobiliários Ltda, nos termos do art. 778, § 1º do CPC. 2.Expeça-se 

precatório, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC, no valor de R$ 

6.337.006,28, conforme cálculos de 28/02/2017 e 01/06/2017, referente 

ao valor principal e das custas processuais, devidamente instruído com as 

indicações necessárias, devendo acompanhar também a cessão de 

crédito – fls. 1173 -. 3.Remetam-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar 

da Presidência do Tribunal de Justiça para devida atualização dos 

honorários advocatícios (R$ 15.830,42 – quinze mil oitocentos e trinta 

reais e quarenta dois centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 735391 Nr: 14980-09.2013.811.0003

 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: JOAB JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e os 

acolho, a fim de sanar o erro material contido na sentença de fls. 261/265, 

de modo que onde consta “Concedo à parte autora os benefícios da 

justiça gratuita, razão pela qual a condeno ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como de honorários advocatícios” passa a 

constar “Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

§3º, I, do art. 85 do CPC/2015.”Intimem-se. Às providências.Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 705545 Nr: 213-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. LEONARDO SANTOS DE RESENTE, OAB/MT Nº 

6.358-O, patrono do Arrematante TRAJANO CARNEIRO NETO, do r. 

despacho cujo dispositivo final transcrevo a seguir: "...Assim determino: 1) 

que o executado Claudino Marin, no prazo de 10 (dez) dias comprove:- a 

baixa da Hipoteca de 1º grau em favor da Bayer Cropsciente Ltda; - a 

baixa da Penhora advinda do Processo n. 7592-60.2010.811.0003 
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(555/2010) – Primeira Vara Cível – movida pela Du Pont do Brasil S.A; - a 

quitação da dívida do processo n. 0104456-17.2008.8.26.0100, que tramita 

na 7ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, em que foi expedida carta 

precatória com penhora efetivada - Processo n. 2540-54.2008.811.0003 – 

Sexta Vara Cível – movida pela Bayer S/A; 2) Faculto, ainda, ao executado 

Claudino Marin, caso persista alguma das restrições sobre o imóvel, a 

devolução, no prazo de 10 (dez) dias, do valor levantando – R$ 

318.944,32 (trezentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e quatro reais 

e trinta e dois centavos), devidamente corrigido, sob pena de 

reconhecimento de ato atentatório a dignidade da justiça e aplicação de 

multa de 20% do valor atualizado do débito, em atenção ao que dispõe o 

artigo 772, II, c.c artigo 774, II e IV do Código de Processo Civil; 3) Diante 

da gravidade, em princípio, dos fatos, até que venha aos autos prova da 

baixa da hipoteca, suspendo a arrematação e imissão na posse do imóvel, 

determinando que seja recolhido ao cartório; 4) Oficie-se ao Cartório de 

Registro de Imóvel – Cartório do 1º Ofício – informando desta decisão, bem 

como para que encaminhe aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a 

matrícula do imóvel n. 6.285. 5) Intime-se o Município de Rondonópolis e 

também o arrematante Trajano Carneiro Neto, por meio de seu procurador, 

dando ciência das decisões proferidas por este magistrado e documentos 

juntados. Após, conclusos com urgência. Intimem-se."

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 395886 Nr: 9519-66.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 9.255, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, em contas 

bancárias dos executados até o montante que satisfaça o valor do débito. 

(.....) defiro o pedido de penhora on-line pelo sistema Bacen-Jud, para 

garantia da execução, na forma estabelecida no art. 854 do CPC, seguindo 

anexo o protocolo e resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a 

transferência para a Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) 

BACENJUD POSITIVOa) Se citada pessoalmente ou constando advogado 

nos autos, intime-se a parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da 

LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se 

já nomeada – como curador especial, remetam-se os autos a essa para 

apresentar a defesa, no prazo legal. (.......). 2) BACENJUD NEGATIVO a) 

Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão ou 

arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. b) Sem a 

indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se o feito por 1 (um) 

ano, nos termos do art. 921, §1º do CPC. c) Transcorrido o prazo supra, 

intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens 

passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida a reiteração 

injustificada de buscas via sistemas, sob pena de arquivamento definitivo 

e início do prazo prescricional, nos termos do art. 921 do CPC e art. 40 da 

LEF.d) Inexistindo indicação de bens, arquivem-se os autos por 5 (cinco) 

anos, com a contagem do prazo prescricional. Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 401910 Nr: 15406-31.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CASTALDELI ALVES DE BARROS, ANARI 

VILELA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

O pedido de preferência deve ser dirigido à Central de Precatórios do 

TJMT.

Assim, encaminhe-se o requerimento e arquive-se até o efetivo 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 727719 Nr: 8576-39.2013.811.0003

 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: JURACY ROSA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/MS 7112

 Vistos etc.,

Sobre as razões apresentadas pela parte autora, mormente alegação de 

que foi implantado benefício de forma equivocada, manifeste-se o INSS em 

15 dias.

Intime-se, ainda, a parte autora, visando celeridade, se concorda com os 

cálculos apresentados pelo INSS, no mesmo prazo, visando imediata 

homologação e expedição de requisição de pagamento.

Após, conclusos para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 789824 Nr: 10158-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, 

RAMÓN SADE HADDAD, MURILO MAGALHÃES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 Vistos etc.,

Diante da extinção da execução, expeça-se alvará conforme requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 779867 Nr: 6146-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Vistos etc.,

Intime-se a parte embargante para juntar aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o demonstrativo de débito atualizado, conforme determinado 

à fl. 91, devendo ser observados os termos fixados na sentença de fls. 

78/80, sob pena de arquivamento.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 432698 Nr: 1362-02.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA STELLA RAMON - 
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OAB:15705, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Tendo em vista que o feito em apenso foi sentenciado (cód. 432698), 

intime-se a parte autora para se manifestar requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 390082 Nr: 3694-44.2007.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCIVAL SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JUNIOR - 

OAB:6132/MT

 Vistos etc.,

Cumpra-se o v. acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, intime-se o Ministério Público para requerer cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a manifestação do Ministério Público, conclusos.

Int.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008231-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO (ADVOGADO(A))

ANDERSON MOREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(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 CARTA PRECATÓRIA Justiça gratuita Juízo Deprecante: 2ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS. Juízo 

Deprecado: Comarca de Niteroi/RJ. EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1008231-17.2017.8.11.0003 Valor da causa: $40,000.00 ESPÉCIE: 

[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: ANDERSON MOREIRA DE SOUZA Endereço: RUA 

RAFAEL DA SILVA, 344, JARDIM RESIDENCIAL SÃO JOSÉ, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-765 POLO PASSIVO: Nome: 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

Endereço: RUA PRESIDENTE BACKER, S/N P 18 S 05, - LADO ÍMPAR, 

ICARAÍ, NITERÓI - RJ - CEP: 24220-045 Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: desconhecido Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

Endereço: RUA PRESIDENTE BACKER, S/N P 18 S 05, - LADO ÍMPAR, 

ICARAÍ, NITERÓI - RJ - CEP: 24220-045 Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: desconhecido Senhor(a): RÉU: FUNCAB-FUNDACAO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT A presente carta, 

referente ao feito acima identificado, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo 

do despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, para responder, 

c a s o  q u e i r a ,  a  a ç ã o .  D e s p a c h o / D e c i s ã o :  " C ó d i g o : 

1008231-17.2017Decisão Interlocutória 1. Relatório. Trata-se de obrigação 

de fazer cumulado com pedido de tutela de urgência apresentado por 

Anderson Moreira de Souza em face da Fundação Professor Carlos 

Augusto Bittencourt e Estado de Mato Grosso. Narra o autor que fora 

reprovado, em exame de aptidão física, no Concurso Público nº 002/2013 

SAD/SESP/MT, para provimento der vagas para o cargo efetivo de 

Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar 

do Estado de Mato Grosso, por não preencher os requisitos estabelecidos 

no edital de abertura do concurso, o qual alega ser inconstitucional. Em 

sede liminar, o autor pugna pela suspensão dos efeitos da decisão que o 

julgou inapto, para que realize as próximas etapas do concurso. Breve 

relato. 2. Fundamentação. As disposições trazidas pelo Código de 

Processo Civil vigente (Lei nº 13.105/2015), a pretensão cinge-se em 

tutela provisória de urgência, sendo exigido para sua concessão, “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)” (Curso de Direito Processual Civil; 

teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e 

tutela provisória, p. 594). As tutelas provisórias (de urgência e de 

evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 

Neste esteio, assente que o fumus boni juris, também conhecido como 

fumaça do bom direito, deve ser entendido como a suposição de 

verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação 

que lhe foi submetida. O magistrado deve decidir prima facie com base na 

presunção de que a alegação possua suficiente base legal. Sendo assim, 

há fumus boni iuris quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado 

exista no caso concreto. Já o periculum in mora, ou, perigo da demora é o 

risco de decisão tardia em razão da demora da prestação jurisdicional por 

parte do Estado. Desta maneira, o pedido das partes deve ser julgado 

procedente com urgência ou imediatamente suspenso o efeito de 

determinado ato ou decisão sempre que o caso apresente possibilidade de 

dano grave e de difícil reparação. Justamente pela antecipação da tutela 

antecipar o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar prova inequívoca e 

verossimilhança da alegação. Este é um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação da tutela. 

Vejamos o posicionamento dos Tribunais pátrios. “Prova inequívoca é 

aquela a respeito da qual não mais se admite qualquer discussão. A 

simples demora na solução da demanda não pode, de modo genérico ser 

considerada como caracterização da existência de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações 

excepcionalíssimas”.( STJ-1ª turma, Resp 113.368-PR, rel. Min. José 

Delgado, j. 7.4.97, deram provimento, v.u., DJU 19.05.97, p. 20.593). Não 

havendo prova inequívoca dos fatos articulados pelo autor, mas tendo 

sido a tutela antecipada concedida em primeiro grau de jurisdição, o TAMG 

converteu-a em medida cautelar e provisória, nos termos do art. 798 do 

CPC, por estarem satisfeitos os requisitos desta (RJTAMG 64/85). “Só a 

existência de prova inequívoca que convença da verossimilhança das 

alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela 

jurisdicional em processo de conhecimento” (RJTJERGS 179/251). 

Ademais, é necessária a presença do receio de dano irreparável ou 

caracterização do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu – art. 300, caput c/c § 2o e 3o. Ainda neste sentido, a 

tutela não será antecipada se impossibilitada futura reversão da medida, 

art. 497 do Código de Processo Civil. Passados tais esclarecimentos, 

desde já informo que a liminar pleiteada não merece acolhimento. Afirma a 

parte autora que participou do concurso público de nº 002/2013 

SAD/SESP/MT, para provimento de vagas para os cargos efetivos de 

Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros, da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso. Alega que, apesar de cumprir todos os 

requisitos, fora considerando inapto, em exame de aptidão física, com seu 

recurso indeferido administrativamente, por não atingir, em avaliação 

biométrica, a altura mínima prevista no item 3.1, alínea “m” do edital de 

abertura do concurso. Verifica-se que o edital de abertura nº 002/2013 – 

SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013, para provimento de vagas 

para os cargos efetivos de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo 

de Bombeiros, do Estado de Mato Grosso, previa em seu item 3, os 

requisitos, cumulativos, básicos para inclusão nos cargos. Dentre os 

requisitos fixados no item 3 do referido edital, consta em sua alínea “m”: m) 

ter, descalço e descoberto, à altura mínima de 1,67m (um metro e 

sessenta e sete centímetros), para os candidatos do sexo masculino e 

peso proporcional a altura; Ainda de acordo com o edital do certame, o 

teste de aptidão física (TAF), estabelecido em seu item 9, prevê a 
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realização de avaliação biométrica, de caráter eliminatório, o qual aferirá a 

proporcionalidade da altura e do peso do candidato, nos termos do inciso 

VIII do art. 22 da Lei Complementar nº 408/2010. Quanto a possibilidade da 

exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde 

que haja previsão específica, segue a jurisprudência dos tribunais 

superiores: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA 

CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. 

POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE HOMENS 

E MULHERES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de 

Segurança impetrado contra ato administrativo de eliminação de Concurso 

Público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar 

de Mato Grosso do Sul, em razão da exigência de altura mínima de 1,65m 

para candidatos do sexo masculino e da alegada violação do princípio da 

isonomia ao se fixar estatura mínima inferior para as mulheres (1,60m). 2. 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é 

constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras 

militares, desde que haja previsão legal específica, como se afigura no 

presente caso. 3. Com relação ao tratamento diferenciado entre homens e 

mulheres quanto à altura mínima (1,65m e 1,60m, respectivamente), a 

Constituição Federal a admite em situações específicas em que se 

consubstancie a igualdade material entre os gêneros, notadamente, como 

no presente caso, em que o componente distintivo orgânico indica que 

estatisticamente a altura média do homem brasileiro de 18 anos era de 

1,72m em 2008/2009, enquanto que a da mulher brasileira era de 1,61m 

(fonte: IBGE; Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009) 4. 

Considerando o componente físico estatura, distintivo entre os gêneros, e 

o objetivo constitucional de proteção e inserção da mulher no mercado de 

trabalho como mecanismo de equilíbrio das forças produtivas (art. 7º, XX, 

da CF), a diferenciação de critério de altura mínima entre homem e mulher 

para ingresso, mediante concurso, em cargo público não se afigura, por si 

só, como violadora do princípio da isonomia. 5. No mesmo sentido do que 

acima exposto, destaco a seguinte decisão do STF: RE 658.312, Relator 

Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2015). 6. Recurso Ordinário não 

provido. (RMS 47.009/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016) PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. 

POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. 1. É 

possível a estipulação de critérios limitativos da participação em concurso 

público, conforme a natureza da atividade a ser exercida, desde que 

estes se encontrem previstos em lei e no edital, sendo certo que a 

superveniência de lei que modifique tais critérios não pode ser aplicada 

aos concursos em andamento. Precedente: RMS 44.597/SC, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/2/2014. 3. Agravo 

interno não provido. (AgInt no RMS 44.934/SC, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017) 

No caso dos autos, conforme consta do resultado do recurso 

administrativo, o autor não atingiu a altura mínima de acordo com a 

avaliação e a filmagem, prevista no edital, nos termos do art. 22, inciso VIII 

da Lei Complementar nº 408/2010. Desta forma, considerando há previsão 

legal, para a exigência estabelecida no certame, não há que se falar 

probabilidade do direito pleiteado pelo autor, motivo pelo qual a tutela 

pleiteada deve ser indeferida. 3. Dispositivo. I – Concedo à parte autora os 

benefícios da Justiça Gratuita. II – INDEFIRO a tutela pleiteada. III – Deixo de 

designar audiência nos termos do art. 334 do CPC, posto que a parte ré é 

o Estado de Mato Grosso. IV – Cite-se o requerido, para, querendo, no 

prazo de lei, contestar. V – Apresentada contestação, manifeste-se o 

autor em 10 dias. VI – Com ou sem impugnação, intimem-se as partes 

para, em 05 dias, informarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as. Rondonópolis, 20 de outubro de 2017. Wagner Plaza 

Machado Junior Juiz de Direito” Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso 

III da Lei 11.419/2006) EDSON DIAS REIS Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS: 

1. Prazo: O prazo para responder é de 15 (quinze) dias, contados da 

juntada do aviso de recebimento aos autos do processo. Esse prazo será 

contado EM DOBRO, caso trate-se de litisconsortes com procuradores 

distintos (Art. 229 do CPC), ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e contado em QUÁDRUPLO, caso o requerido seja a Fazenda 

Pública ou o Ministério Público (Art. 180 do CPC). 2. Caso não seja 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora na petição inicial, sendo decretada a REVELIA. (Art. 307 

do CPC). RONDONÓPOLIS, 2 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.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 338903 Nr: 2707-77.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDMILSON BEZERRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 I – Designo para o dia 14 de novembro de 2018, às 09:00hs, sessão de 

julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, justificando a data posto que 

o acusado está preso em Cuiabá e será necessário o seu translado a esta 

comarca.

II – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas [em caso de não 

localização, deverá ser intimada a parte que arrolou para indicar o 

endereço atual, em até 05 (cinco) dias antes da sessão, sob pena de 

prejuízo da prova], intimem-se em seguida os Srs. jurados.

III – Requisite-se reforço policial.

IV – Intimem-se as partes.

V – Atualizem-se os antecedentes do réu.

 VI – Requisite-se o réu, bem com a sua condução a este juízo.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 646316 Nr: 7070-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS OTONIO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos etc.

Diante da oitiva das testemunhas e interrogado o réu neste ato, declaro 

encerrada a instrução processual e sai a defesa intimada para apresentar 

seus memoriais finais, no prazo legal. A seguir, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto
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 Cod. Proc.: 654095 Nr: 3654-24.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SANTAROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:16010

 Vistos etc.

Após a juntada da missiva de fl. 114 devidamente cumprida, desde já 

declaro encerrada a instrução e determino seja concedida vista dos autos 

ao Ministério Público e, após, à defesa, para que apresentem seus 

memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de cinco dias.

Tudo cumprido, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 640981 Nr: 2467-15.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DOS SANTOS BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a defesa requer seja redesignado o 

presente ato (fls. 105/111), em respeito ao princípio da ampla defesa e do 

contraditório e pelos fundamentos ali apresentados, defiro o pedido da 

defesa e redesigno o presente ato para o dia 22 de novembro de 2018, às 

17h15min.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido, no prazo 

de 05 (cinco dias).

Se declinado nos autos o endereço atual da vítima Bruno Vieira Dourado, 

autorizo desde já a expedição de mandado de intimação ou, se residir em 

outra comarca, carta precatória com a finalidade de proceder a sua 

inquirição.

Intime-se a defesa para que decline nos autos o atual endereço do 

acusado, no prazo de 10 (dez) dias.

Se declinado nos autos o endereço atual do acusado, autorizo desde já a 

expedição de mandado de intimação ou, se residir em outra comarca, 

carta precatória com a finalidade de proceder ao seu interrogatório.

Requisitem-se os Policias Militares Silvano Lippaus e Amauri Batista de 

Freitas.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 645336 Nr: 6219-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BATISTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante da informação prestada pelo informante Marcio Batista de Andrade, 

irmão do acusado, hei por bem redesignar o presente ato para o dia 11 de 

fevereiro de 2018, às 14h45min.

Outrossim, determino que o gestor judiciário certifique nos autos, por meio 

de contato telefônico, se o acusado realmente se encontra recluso na 

comarca de Anápolis/GO e desde quando. Solicite-se ainda informação 

sobre eventual audiência designada para progressão de regime ao réu 

(segundo seu irmão, ele possui perspectiva de ser colocado em liberdade 

por progressão de regime de cumprimento de pena).

 Em caso positivo, desde já determino a expedição de carta precatória à 

comarca de Anápolis/GO com a finalidade de proceder à sua intimação 

para a audiência acima designada e para a realização de seu 

interrogatório. Caso tenha sido colocado em liberdade o acusado, 

determino sejam essas diretrizes cumpridas no endereço acima informado 

(Paraúna/GO).

Sem prejuízo dessas providências, vista ao MP para se manifestar quanto 

às testemunhas não localizadas.

Requisite-se o investigador de polícia Eclesiastes Lazaro da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 644718 Nr: 5698-50.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Em face da manifestação da parte ré no sentido da oitiva da testemunha 

aludida pelo acusado e pela vítima neste ato, que seria primo do ofendido, 

Ademilson de tal, não tendo havido manifestação contrária pelo parquet, 

desde já defiro sua oitiva, com fundamento em tal possibilidade à luz do 

que estabelece o artigo 209 do Código de Processo Penal. Para tanto, 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para a Defesa apresentar seu 

endereço, sob pena de preclusão da prova postulada. Desde já designo, 

para oitiva da testemunha referida, o dia 11 de fevereiro de 2019, às 

14h15min. Os presentes saem intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 339747 Nr: 3551-27.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI APARECIDO BEZERRA, RYCCARDO 

DOS SANTOS PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Da análise do processo, verifico que o réu Valdinei Aparecido Bezerra foi 

intimado (fl. 138) e não compareceu à presente audiência, nem mesmo 

justificou a sua ausência, motivo pelo qual decreto a sua revelia, nos 

termos do artigo 367 do CPP.

Solicitem-se informações a respeito do cumprimento da carta precatória de 

fl. 135, expedida com a finalidade de interrogar o acusado Ryccardo dos 

Santos Paniago.

Após a juntada da missiva de fl. 135, devidamente cumprida, desde já 

declaro encerrada a instrução processual e determino seja concedida 

vista dos autos à Defensoria Pública para que apresente seus memoriais 

finais, no prazo legal.

Após, conclusos para prolação de sentença.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 638049 Nr: 8812-31.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN CLEBER FLORES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Vistos etc.

Diante do choque de pauta de audiências com a Segunda Vara Criminal 

desta comarca, e tendo em vista que os processos daquela vara 

referem-se a réus presos, redesigno a presente audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 de novembro de 2018, às 14h.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679308 Nr: 10878-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS FELLIPE DA SILVA RODRIGUES, 

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Outrossim, em análise das defesas preliminares apresentadas pelos réus 

MATHEUS FELLIPE DA SILVA RODRIGUES e JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, 

não vislumbro qualquer das hipóteses de absolvição sumária estampadas 

no art. 397 do Código de Processo Penal, razão por que mantenho o 

recebimento da denúncia e confiro prosseguimento à presente ação penal. 

Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24.10.2018, às 17h. 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 que as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas 

eventualmente consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas. Sendo necessário, desde 

já expeçam-se cartas precatórias para o fim de inquirição de 

v í t i m a s / t e s t e m u n h a s ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  n o v a 

determinação.Cumpra-se com urgência, observando que se trata de 

processo de réus presos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676350 Nr: 8176-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 [...] Sendo assim, diante destes fundamentos, ressaltando que não houve 

e não haverá nenhum prejuízo para a Defesa, ao contrário disso, o que se 

busca é justamente dar maior celeridade ao processo, prestigiando o que 

determina a constituição federal que dispõe em seu art. 5, inciso, LXXVIII, 

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”, é que mantenho a decisão e determino o retorno dos autos 

para Defensoria Pública apresentar a Defesa Escrita.Visando dar maior 

celeridade desde já designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

11.10.2018 às 14h40mim. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada 

de declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os 

acusados. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676350 Nr: 8176-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 8176-60.2018.811.0064 – Cód. 676350

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado JOSÉ 

CARLOS BRAZ como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, DEFIRO o requerimento ministerial contido na cota retro e 

determino o apensamento do presente feito às ações penais de código 

668149 e 672913, ambas em trâmite neste juízo da 3ª Vara Criminal, para 

instrução e julgamento conjunto.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 642445 Nr: 3843-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR RONALDO EVANGELISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CÉSAR RONALDO EVANGELISTA DE 

ALMEIDA, Filiação: Maria Evangelista de Almeida, data de nascimento: 

06/07/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a). 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: "...ante o exposto, denuncia Cesar Ronaldo Evangelista 

de Almeida, como incurso no artigo 180 "caput" do Código Penal..."

Despacho: Defiro o requerimento do Ministério Público, pelo que determino 

a citação do acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, 

consignando que, não comparecendo aos autos, nem constituindo 

advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.Após, caso o réu não constitua advogado ou apresente resposta à 

acusação, volte-me os autos conclusos para deliberações acerca da 

aplicação do art. 366 do CPP. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 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, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 18 de setembro de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 630757 Nr: 2918-74.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos em correição.

Ante o requerimento ministerial de fls. 153, bem como verifica-se da 

certidão de comparecimento às fl. 04 que a recuperanda não vem 

cumprindo as condições do regime aberto fixado às fls. 62/63, nos termos 

do art. 118,§ 2º da LEP, designo o dia 22/11/2018, às 09h00min, para 

realizar audiência de justificação/admonitória.

Intime-se a recuperanda.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 634472 Nr: 5832-14.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO BATISTA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 Vistos em correição.

Considerando que o reeducando deixou de comparecer ao juízo logo após 

a realização da audiência admonitória (fls. 111/113), este Estado-Juiz 

determina a intimação do reeducando Clodoaldo Batista Cabral para que 

apresente sua justificação ao descumprimento da condição imposta de 

forma escrita no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se o recuperando.

Decorrido o prazo supra, certifique-se, colha-se o parecer ministerial e 

voltem conclusos.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 619967 Nr: 3102-64.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTELI COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.527, Uillerson Ferreira da Silva - 

OAB:20.972

 Vistos em correição.

Considerando que o reeducando deixou de comparecer em juízo nos 

meses de dezembro, janeiro e fevereiro, bem como que, inobstante ter 

justificado as referidas faltas às fls. 198/199, não mais se dirigia a este 

juízo após o mês de maio de 2018 (fl. 194), este Estado-Juiz designa o dia 

22 de 11 de 2018, às 09h00min, para realizar a audiência de justificação.

Quanto ao pedido de elaboração de novo cálculo escrito a próprio punho 

pelo recuperando (fls. 429/430), este juízo prorroga sua análise para o 

momento oportuno.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 333779 Nr: 4593-48.2010.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANDERSON SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Sales Fernandes - 

OAB:11607-A, Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos em correição.

Trata-se de executivo de pena de Uanderson Silva Reis, no qual o 

reeducando cumpre pena unificada de 34 (trinta e quatro) anos, 05 (cinco) 

meses e 10 (dez) dias no regime semiaberto desde 18/12/2017 (fls. 

578/580).

À fl. 586, o reeducando requereu a transferência do seu PEP para a 

comarca de Jataí-GO, tendo em vista o fato de que sua esposa passou a 

residir na referida comarca por temor devido às ameaças que sofria o 

reeducando.

Tendo em vista que, ao cumprir regularmente sua condição de 

comparecimento mensal, o recuperando atualizou seu endereço nesta 

comarca (fl. 600), bem como o fato de que a solicitação de anuência para 

que o apenado seja transferido à comarca pretendia deve estar 

acompanhada do comprovante de endereço do referido local, este 

Estado-Juiz determina que seja intimado novamente o recuperando, no 

novo endereço fornecido fl. 600, para que carreie aos autos o 

comprovante de endereço na comarca de Jataí-GO.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Com a juntada do comprovante de endereço, tornem conclusos os autos.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 617313 Nr: 363-21.2014.811.0064

 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): WELINTON CONCEIÇÃO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadmo Martins Ferreira 

Lima - OAB:7039-B, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951, PATRICIA 

MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12.496 OAB/MT

 Intimação do advogado do reu, dr. Kadmo Martins Ferreira Lima, para, em 

15 dias, promover a retirada dos objetos apreendidos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 628527 Nr: 1203-94.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA 

GONÇALVES, DANIELA DE SOUZA FREITAS, RAIMUNDO CONCEIÇÃO DA 

SILVA, JHON KEVEN LOPES DA SILVA, THAIS FERNANDA SILVA RUFINO, 

PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, WALBER DE SOUZA 

ALMEIDA, THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, THIAGO MARQUES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:MT-17088, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, FRANKLIN 

ANTONIO INACIO FREITAS - OAB:13155, Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT, REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15.261/MT, Tales Passos de Almeida - OAB:15.217-MT, Thelma 

Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402, VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Intimação do advogado do réu Jhon Keven Lopes da Silva para informar 

dados bancários a fim de se promover a restituição de quantia apreendida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676211 Nr: 8061-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de Janaina Lima da Silva, 

pela prática, em tese do disposto no artigo 33, caput, com a causa de 

aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e artigo 

14, da Lei 10.826/03, c/c artigo 69, do Código Penal.

 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.
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Dessa forma:

I – Notifique-se a acusada para, em 10 dias, apresentar defesa escrita, 

devendo ser questionada se possui advogado constituído e condições de 

constituir um; em caso negativo, fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta vara, devendo ser intimado para apresentar defesa, 

independentemente de nova decisão.

II – Colham-se os antecedentes criminais, conforme requerido.

III – Requisite-se laudo de constatação definitivo de drogas, anotando-se o 

prazo de 05 (cinco) dias.

IV - Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

V – 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 do denunciado 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, como também as impressões das fotos da “negociação de droga” 

que constam no aparelho celular da acusada, conforme os depoimentos 

dos policiais militares (fls. 16/17 e 19). Após a apresentação do laudo, 

dê-se nova vista ao Ministério Público.

Rondonópolis, 30 de julho de 2018.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito em Cumulação Legal

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643707 Nr: 4878-31.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 Código: 643707

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

de Fernando José dos Santos, pelos fatos constantes na denúncia.

Aportou aos autos, manifestação da defesa do acusado requerendo em 

suma, o arrolamento de 01 (uma) testemunha, alegando o princípio do 

contraditório e a ampla defesa (fls. 79).

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, manifestou-se às 

fls. 81.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido da defesa de fls. 79, tendo em vista que tal 

está intempestivo, considerando que o momento oportuno para apresentar 

o rol de testemunhas é na resposta à acusação, consoante dispõe o 

Artigo 396-A, do Código de Processo Penal.

 Sem prejuízo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que 

manifeste-se acerca do interesse da oitiva da testemunha Eliete Silva 

Vieira.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 1º de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 619193 Nr: 2299-81.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CAMILLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 

1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código 

de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face 

de FABIO CAMILLO em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão 

punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) 

neste feito. Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, 

declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de 

Processo Penal.Outrossim, determino que proceda-se com o recolhimento 

de eventual mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Por fim, fica 

cancelada a audiência anteriormente aprazada neste feito. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 1º de Outubro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 658896 Nr: 7965-58.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Código: 658896

Vistos etc.

Tendo em vista que esta magistrada estará ausente da Comarca com 

vistas à participação como Juíza Eleitoral nas Eleições Gerais de 2018, em 

razão da designação pelo Presidente do Egrégio Regional Eleitoral de Mato 

Grosso, conforme Portaria 437/2018, no período de 04 a 08 de Outubro do 

corrente ano, redesigno a audiência anteriormente aprazada neste feito 

para o dia 03/09/2019, às 13h30min.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 1º de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650551 Nr: 216-87.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVAL RIBEIROS - 

OAB:OAB/PI 4213

 Código: 650551

Vistos etc.

Tendo em vista que esta magistrada estará ausente da Comarca com 

vistas à participação como Juíza Eleitoral nas Eleições Gerais de 2018, em 

razão da designação pelo Presidente do Egrégio Regional Eleitoral de Mato 

Grosso, conforme Portaria 437/2018, no período de 04 a 08 de Outubro do 

corrente ano, redesigno a audiência anteriormente aprazada neste feito 

para o dia 03/09/2019, às 14h.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 1º de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 626812 Nr: 8699-14.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVITO ALVES DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:16451

 Código: 626812

Vistos etc.

Tendo em vista que esta magistrada estará ausente da Comarca com 

vistas à participação como Juíza Eleitoral nas Eleições Gerais de 2018, em 

razão da designação pelo Presidente do Egrégio Regional Eleitoral de Mato 

Grosso, conforme Portaria 437/2018, no período de 04 a 08 de Outubro do 

corrente ano, redesigno a audiência anteriormente aprazada neste feito 

para o dia 29/11/2018, às 17h10min.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 1º de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 623136 Nr: 6051-61.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16.058

 Código: 623136

Vistos etc.

Tendo em vista que esta magistrada estará ausente da Comarca com 

vistas à participação como Juíza Eleitoral nas Eleições Gerais de 2018, em 

razão da designação pelo Presidente do Egrégio Regional Eleitoral de Mato 

Grosso, conforme Portaria 437/2018, no período de 04 a 08 de Outubro do 

corrente ano, redesigno a audiência anteriormente aprazada neste feito 

para o dia 18/04/2019, às 14h30min.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 1º de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 621397 Nr: 4517-82.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Código: 621397

Vistos etc.

Tendo em vista que esta magistrada estará ausente da Comarca com 

vistas à participação como Juíza Eleitoral nas Eleições Gerais de 2018, em 

razão da designação pelo Presidente do Egrégio Regional Eleitoral de Mato 

Grosso, conforme Portaria 437/2018, no período de 04 a 08 de Outubro do 

corrente ano, redesigno a audiência anteriormente aprazada neste feito 

para o dia 04/12/2018, às 17h10min.

Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 1º de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649886 Nr: 10129-30.2016.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DA GUIA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE FERNANDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL 

- OAB:19492, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19490-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO OLIVEIRA - OAB:16922

 ISTO POSTO, conheço do recurso em apreço, porém, nego-lhes 

provimento. Outrossim, considerando os relatórios da Equipe 

Multidisciplinar carreados às fls. 100/103, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestação (Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).Em 

seguida, conclusos para as providências cabíveis.Às providências 

Cumpra-se. Rondonópolis, 01 de outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 680999 Nr: 12494-86.2018.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÁMDS, ANMDS, NRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12494-86.2018.811.0064 (Código 680999)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA DE MENOR, 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por N. Á. M. dos S. e A. 

N. M. dos S. devidamente representados por sua genitora ora requerente 

NICÁSSIA RODRIGUES DE MELO em desfavor ADILSON JOSÉ DOS 

SANTOS.

 Recebo a exordial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Assim, processem-se os autos em segredo de justiça (Artigo 189, II, do 

CPC), com as cautelas e anotações de praxe.

Presentes os pressupostos, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, com fundamento nos Artigos 98 e 99, § 3º do Código de Processo 

Civil e Artigo 28 da Lei 11.340/2006.

 Outrossim, poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada.

Analisando as alegações e os documentos trazidos com a exordial, 

verifico que a fixação provisional de alimentos não deve prosperar, uma 

vez que há escassez de provas quanto aos ganhos do requerido, 

restando prejudicado o pedido de fixação de alimentos provisórios no 

valor pleiteado.

Por outro lado, conclui-se que a todo aquele que solicitar alimentos, deverá 

tê-los de imediato, cabendo ao requerido, no curso do processo, 

manifestar-se acerca da possibilidade do cumprimento da obrigação, 

razoável à satisfação das necessidades concretas.

 Portanto, nas ações de alimentos a prova pré-constituída do vínculo 

obrigacional alimentar é o bastante para que os alimentos sejam devidos e 

fixados imediatamente.

Dessa forma, considerando-se a prova da paternidade e demonstrada 

necessidade da autora, arbitro os alimentos provisórios no patamar de 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, correspondendo 

atualmente ao valor R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), 

devidos a partir da citação, a serem depositados mensalmente na conta 

bancária informada pela parte autora à fl. 08, até o dia 10 (dez) de cada 

mês.

Ademais, no intuito de resguardar o interesse dos menores, que, como 

noticia a peça vestibular, se encontram sob a responsabilidade da 

requerente, DEFIRO a guarda provisória de Nicolly Ávila Melo dos Santos e 

Artur Nicolas Melo dos Santos em favor da sua genitora Nicássia 

Rodrigues de Melo, devendo a mesma ser intimada para assinar o 

respectivo termo (Artigo 32 Lei 8.069/90 - ECA).

 A requerente deverá ser informada que a guarda ora concedida tem 

caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste Juízo providência necessária à proteção 

do infante.

No mais, a regularização de visitas materializa o direito dos infantes em 

conviverem com seu genitor, garantindo o desenvolvimento de um vínculo 

afetivo e saudável entre ambos, dessa forma, nos termos do Artigo 1.589 
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do Código Civil, fixo o direito de visitas do requerido Adilson José dos 

Santos, “verbis”:

As visitas do genitor se consubstanciarão em finais de semanas 

alternados, devendo o requerido retirar os menores às 08h00min. do 

sábado e entregá-los às 18h00min do domingo.

Cientifique-se, ainda, o requerido Adilson José dos Santos acerca do 

cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da 

requerente Nicássia Rodrigues de Melo nos autos nº 

7504-52.2018.811.0064 – código 675605.

Outrossim, visando estimular a autocomposição em fase processual, 

encaminhe o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca (CEJUSC), a fim de que seja realizada audiência 

de conciliação.

Cite-se o requerido, intimando-o a pagar os alimentos provisórios fixados, 

bem como para comparecer a audiência de conciliação, devendo constar 

no mandado as advertências dos Artigos 335 e 344, do Código de 

Processo Civil, informando que o prazo para contestar fluirá a partir da 

realização da respectiva solenidade.

 Ainda, intime-se a parte requerente para que compareça na audiência de 

conciliação.

Destarte, não havendo conciliação entre os litigantes, proceda-se estudo 

psicossocial das condições das partes e dos menores Nicolly Ávila Melo 

dos Santos e Artur Nicolas Melo dos Santos (Artigo 162, § 1º, da Lei 

8.069/90).

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação 

(Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 20 de setembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 669873 Nr: 2393-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: nº 2393-87.2018.811.0064 – Código 669873.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por GEAN 

MEDEIROS DA SILVA em face de ROSA HELENA LOPES MELO, ambos 

qualificados nos autos.

 Analisando os autos, verifica-se que a parte exequente foi intimada 

pessoalmente a impulsionar o processo, todavia, deixou de praticar os 

atos que lhe competia, consoante consta das certidões de fls. 110/111.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É relatório. Passo a decidir.

No caso vertente, a parte exequente, apesar de devidamente instada a 

dar prosseguimento no feito, quedou-se inerte, deixando transcorrer “in 

albis” o prazo assinalado, como se pode verificar pela certidão de fl. 110.

Sem maiores delongas, observa-se que a hipótese é de extinção do 

processo, conforme estabelece o Artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil, isso porque a parte exequente deixou de praticar os atos e 

diligências que lhe competia, fato que impõe a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

 Desta feita, caracterizada a desídia da parte requerente, não há 

alternativa se não a extinção do feito sem resolução do mérito.

 Isto posto JULGO EXTINTA a presente ação SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. E, por conseguinte, DETERMINO o ARQUIVAMENTO do processo 

e o faço com fulcro nos Artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, na forma da Lei.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Notifique-se o Ministério Público (Artigo 178, II, do Código de Processo 

Civil).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 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.: 618522 Nr: 1620-81.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508, RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - 

OAB:MT-18839/O

 Código: 618522

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 141 e as razões de fls. 142/157, 

vez que devidamente certificada à tempestividade às fls. 159.

 Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 1º de Outubro 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641399 Nr: 2873-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO AUGUSTO SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT

 Código: 641399

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 172, vez que devidamente 

certificada à tempestividade às fls. 173.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 1º de Outubro 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 644007 Nr: 5139-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO DA SILVA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Código: 644007

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 163 e as razões de fls. 164/170, 

bem como as contrarrazões de fls. 171/172.

Assim, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.
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 Rondonópolis, 1º de Outubro 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 625950 Nr: 8047-94.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DA COSTA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574, João Ricardo Filipak - OAB:11.551

 Código: 625950

Vistos etc.

Considerando os embargos de declarações interpostos às fls. 188/190, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 1º de Outubro 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636912 Nr: 7840-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME BEZERRA CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.310 A

 Código: 636912

Vistos etc.

Inicialmente, considerando o teor da certidão de fls. 161, intime-se o 

acusado para que informe se irá constituir novo advogado(a) ou se 

pretende ser assistido pela Defensoria Pública, devendo o acusado 

informar ao Sr. Meirinho responsável pelo cumprimento do mandado.

Sem prejuízo, tendo em vista que a causídica Shirley Fátima Zamar, 

inscrita na OAB sob o nº 4.310-A, apesar de devidamente intimada (fls. 

161), não manifestou-se, assim, determino que oficie-se à OAB - Mato 

Grosso - 1ª Subseção de Rondonópolis, para que adotem as providências 

que entenderem necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 1º de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637338 Nr: 8194-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Código: 637338

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

de Jalmir Simiano, pelos fatos constantes na denúncia.

Aportou aos autos, manifestação da defesa do acusado requerendo em 

suma, a revogação da obrigatoriedade de comparecimento mensal, tendo 

em vista que o acusado trabalha como motorista de caminhão, juntou 

comprovante do alegado às fls. 115/117.

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, manifestou-se às 

fls. 113.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, DEFIRO o pedido da defesa de fls. 112, vez de devidamente 

comprovada a profissão do acusado (fls. 116/117).

Outrossim, consigno que ficam mantidas as medidas protetivas deferidas 

em favor da vítima Maria José Pereira Viana.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 113, 

REVOGO a medida cautelar de comparecimento mensal em Juízo, 

conforme determinando por ocasião da concessão da liberdade provisória 

(fls. 36/39).

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 1º de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633295 Nr: 4927-09.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MOREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Eudes Gomes de 

Lima - OAB:5773

 Código: 633295

Vistos etc.

Considerando o teor da manifestação de fls. 72, intime-se o acusado para 

que informe se irá constituir novo advogado(a) ou se pretende ser 

assistido pela Defensoria Pública, devendo o acusado informar ao Sr. 

Meirinho responsável pelo cumprimento do mandado.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 1º de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 646346 Nr: 7099-84.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY APARECIDO DOS SANTOS 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 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: 7099-84.2016.811.0064 – Código 646346

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Claudiney Aparecido dos Santos Rocha

 Data e horário: terça-feira, 02 de Outubro de 2018, 13h59min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Rodrigo Fonseca Costa

 Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Rodrigo Fonseca Costa, do Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo, do acusado. Ausente a vítima.

 Vistos etc.

Inicialmente, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias a devolução da carta 

precatória expedida à Comarca de Dois Vizinhos/PR (fls. 69/70), 

oficiando-se solicitando informações acerca do cumprimento, caso não 

retorne no referido prazo.

 Por fim, com o retorno da deprecata, e não havendo requerimentos 

pendentes, declaro encerrada a instrução processual e, converto os 
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debates orais por memoriais, concedendo o prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias para sua apresentação (Artigo 403, § 3º, do Código de 

Processo Penal), iniciando-se pela acusação.

 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

Rodrigo Fonseca Costa

Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Defensor Público

Claudiney Aparecido dos Santos Rocha

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649660 Nr: 9921-46.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDON DIERSON MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 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: 9921-46.2016.811.0064 – Código 649660

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->Processo Criminal.

 Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso.

Parte Réu: Lindon Dierson Marques

 Data e horário: terça-feira, 02 de Setembro de 2018, 14h05min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Rodrigo Fonseca Costa

 Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, Defensor Público Maicom Alan 

Fraga Vendruscolo e o acusado. Ausentes a vítima e a testemunha.

 Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência de oitiva da testemunha Zelina 

Sobreira, ante a manifestação de fls. 78.

Ante o teor da certidão de fls. 80, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 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

Rodrigo Fonseca da Costa

Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Defensor Público

 Lindon Dierson Marques

Acusado

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 893950 Nr: 3119-50.2018.811.0003

 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): DANIEL PERIN BANDEIRA EIRELI, WELITON 

CORDEIRO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B, CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 O Ministério Público emitiu parecer à fl. 75, postulando pelo indeferimento 

do pedido de fl. 30.D E C I D O A absolvição sumária dos indiciados na 

atual fase processual deve ser realizada apenas quando inequivocamente 

demonstrada nos autos, o que não se verifica.Assim, havendo a 

necessidade de maior dilação probatória para esclarecer todas as 

intercorrências do delito, indefiro o pedido formulado às fls. 27/30, 

devendo o feito seguir sua tramitação normal.Intime os indiciados na forma 

requerida pelo Parquet à fl. 75, para que manifestem interesse no 

cumprimento da proposta de reparação do dano ambiental e transação 

penal, sob pena de oferecimento da denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 867645 Nr: 5824-55.2017.811.0003

 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): ELICIO FERREIRA DE SANTANA, CIB 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA- ME, ALZIRO CLAUDIO 

REYNHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:

 Vistos,

 Cuida na espécie de Termo Circunstanciado instaurado neste Juízo para 

apurar suposto crime ambiental previsto no artigo 46, Parágrafo único, da 

Lei 9.605/98, imputado a CIB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA, ALZIRO CLÁUDIO REYNHEIMER e ELCIO FERREIRA DE SANTANA.

Em decorrência do cumprimento da condição imposta aos indiciados CIB 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, ALZIRO CLÁUDIO 

REYNHEIMER às fls. 28/29, e do contido no parecer Ministerial à fl. 115, 

HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo celebrado em audiência às fls. 111/112, e via de consequência, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos indiciados CIB INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e ALZIRO CLÁUDIO REYNHEIMER.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos, procedendo as 

baixas e anotações de estilo, permanecendo o registro em livro próprio, 

apenas para os fins cominados no art. 76, § 4º, da Lei 9.099/95.

 Mantenho o valor recolhido à fl. 113, 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 Srª 

Gestora Judicial manter registro do valor em livro próprio.

Defiro e exclusão de ELICIO FERREIRA DE SANTANTA do polo passivo 

deste feito, na forma requerida pelo Parquet à fl. 115.

P. R. I.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 242/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a instalação do SGPSem (Sistema de Gestão de 

Pessoas Sem Vínculo Empregatício);

 CONSIDERANDO a necessidade de UNIFICAÇÃO DA EQUIPE 

INTERDISCIPLINAR (formado por servidores efetivos e credenciados), 

para que sejam feita s as devidas distribuições dos processos , no 

referido Sistema;

RESOLVE:

REVOGAR as Portarias de nº 199/2018-cnpar e 2018/2018-cnpar, 

tornando-as sem efe ito a partir da data de sua publicação.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 02 de outubro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos
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Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 241/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a necessidade de Dedetização nas instalações do 

Fórum da Co marca de Sinop;

CONSIDERANDO o agendamento pela Empresa "Agente Prag - Controle de 

Pragas", para fazer a Dedetização neste Fórum no dia 04/10/2018, a partir 

das 17h00min;

RESOLVE:

Art. 1º SUSPENDER os Prazos Processuais no dia 04/10/2018, a partir das 

17h00min, no Foro da Comarca de SINOP-MT, prorrogando-se os prazos 

para o próximo dia útil.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Publique-se. Remeta-se cópia, via e-mail, ao Presidente da 6 ª 

Subseção da OAB/SINOP-MT, aos representantes do Ministério Publico e 

da Defensoria Publica desta Comarca . Cumpra-se.

Sinop, 02 de outubro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 240/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a instalação do SGPSem (Sistema de Gestão de Pes 

soas Sem Vínculo Empregatício) na Comarca de Sinop ;

CONSIDERANDO a necessidade de Gerir o SGPSem, com a distribuição 

dos processos (físicos e virtuais) para a equipe interdisciplinar (formad a 

por servidores efetivos e credenciados), no referido sistema;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ROSIMEIRY MORAES NUNES, Matrícula n. 11493, 

Gestora Administrativa II, lotada na Central de Administração da Comarca 

de Sinop, para GERIR as atribuições constantes no SGPSem, para a 

equipe interdisciplinar, ficando, ainda, designada a servidora GILMARA 

CRISTINA CAMPOS FILGUEIRAS, Técnica Judiciária, matrícula 11491, para 

auxiliar a servidora Rosimeiry, no referido sistema, revogando os efeitos 

contrários.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 01 de outubro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 323978 Nr: 5603-02.2018.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO TROMBETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:OAB/DF32596, GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA - 

OAB:19.523-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL INFORMAR NOS AUTOS, Nº DE CONTA CORRENTE, 

AGENCIA, NOME DO BENEFICIADO COM O Nº DE CPF E DATA DE 

NASCIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 329335 Nr: 8997-17.2018.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JULIANO GALADINOVIC ALVIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:17.010/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL INFORMAR NOS AUTOS, DATA DE NASCIMENTO E CPF DE 

TODOS OS ADVOGADOS ASSOCIADOS, PARA FINS DE RESTITUIÇÃO DO 

VALOR PLEITEADO.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000705-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, 

remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça 

que se encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 15679555 ). Sinop/MT, 02 

de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007654-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO BEHLING (RÉU)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, 

remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça 

que se encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 15680429 ). Sinop/MT, 02 

de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000699-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KREIBICIELI MAYRA MONTEIRO (AUTOR(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, 

remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça 

que se encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 15682896 ). Sinop/MT, 02 

de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004298-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMAR MAGALHAES MARTINS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do nos 
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termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, 

remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e 

dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça 

que se encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 15683291 ). Sinop/MT, 02 

de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico 

Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 127837 Nr: 7051-88.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCELINO ELER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS ANGELI, SANDRA MARIA 

PIVETA, ALDERI MARCOS DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARICIANE DALMASO - 

OAB:10.480 OAB/MT, EDUARDO KENYTI ISHIKAWA - OAB:MT/10.495-A, 

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7691-MT

 "Vistos etc.O juiz impulsionará o processo de modo a encaminhar em 

tempo razoável solução integral de mérito, sem excluir da apreciação 

jurisdicional ameaça ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé 

objetiva e a incentivar que todos os sujeitos processuais cooperem entre 

si, com isonomia e paridade de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras 

providências, promover, a qualquer tempo, a autocomposição das partes, 

sem o descarte nem mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores 

judiciais. Força, entre outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC. 

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado Digesto Adjetivo, a enfatizar a conciliação 

e a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios. Destarte, por um imperativo da Lei, vislumbrada a perspectiva de 

acordo, visando a autocomposição, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 09 de outubro de 2018, às 15:00 horas, a ser conduzida por 

este Magistrado. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente 

por meio de procuradores com específicos e expressos poderes de 

negociar e transigir, 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 as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 127837 Nr: 7051-88.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCELINO ELER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS ANGELI, SANDRA MARIA 

PIVETA, ALDERI MARCOS DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARICIANE DALMASO - 

OAB:10.480 OAB/MT, EDUARDO KENYTI ISHIKAWA - OAB:MT/10.495-A, 

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7691-MT

 Vistos etc.

O juiz impulsionará o processo de modo a encaminhar em tempo razoável 

solução integral de mérito, sem excluir da apreciação jurisdicional ameaça 

ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e boa-fé objetiva e a incentivar que 

todos os sujeitos processuais cooperem entre si, com isonomia e paridade 

de tratamento, incumbindo-lhe, dentre outras providências, promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição das partes, sem o descarte nem 

mesmo do auxílio de conciliadores ou mediadores judiciais. Força, entre 

outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso V, do CPC.

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado Digesto Adjetivo, a enfatizar a conciliação 

e a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios.

Destarte, por um imperativo da Lei, vislumbrada a perspectiva de acordo, 

visando a autocomposição, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

09 de outubro de 2018, às 15:00 horas, a ser conduzida por este 

Magistrado.

As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, 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 as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 271377 Nr: 10664-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA 

PRETE COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/ MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Isto posto, tratando-se de execução, 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, a qual está prevista para 30/03/2019.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 obrigação 

assumida e consequentemente a extinção da execução, nos termos dos 

arts. 924, inciso II, e 925 do CPC.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 284468 Nr: 18617-24.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA PRETE 

COCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CONTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN MIZZANI 

SCHNEIDER CONTINI - OAB:13894/MT

 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. O que faço mediante resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.Determino o 

cancelamento da audiência ora aprazada para o dia 02 de outubro de 

2018, às 13:30 horas. Custas e despesas processuais por conta de quem 

as recolheu, conforme pactuado. Isentadas as partes de eventuais custas 

judiciais remanescentes, conforme art. 90, § 3º, do CPC.Por fim, cada 

parte responde pelos honorários de seus patronos, também na forma 

acordada. 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. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196435 Nr: 18178-18.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 
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OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELITON ALVES URZÊDO - 

OAB:93.971/MG

 Vistos etc.

Cumprimento de sentença proposta Wagno José dos Santos em face de 

Jeovanir de Souza, ambos qualificados, vindo a parte exequente, após 

acordo homologado (p. 71), informar à p. 79-80 que houve o seu 

cumprimento integral.

Relatados e examinados.

 Decido.

As partes entabularam acordo às p. 99/100, requerendo sua homologação 

e suspensão do processo até total quitação. Acordo homologado à p. 101. 

Decorrido o prazo acertado, a exequente peticionou à p. 109, a informar o 

seu cumprimento integral.

Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

 Não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a 

serem promovidas. Sem pendências.

Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e despesas processuais, eis que as partes 

são beneficiarias da justiça gratuita.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264788 Nr: 6409-08.2016.811.0015

 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: MIGUEL TAVARES MARTUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, MOTOMAGAZINE 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, KAREN CRISTINA RUIVO GUEDES - OAB:OAB/SP 

199.660, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - OAB:OAB/SP 

175.803, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10908/O, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 15600

 Ante a juntada da proposta de honorários periciais às fls. 529/534, 

intime-se o advogado do requerido para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 96855 Nr: 3940-67.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA SELMA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PATRICIA PONTAROLLI JANSEM - 

OAB:OAB/PR 33.825, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50.945 PR, 

VIRGINIA NEUSA COSTA MAZZUCCO - OAB:43943/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGO o processo sem resolução do 

mérito, com estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Custas e despesas processuais pela parte exequente, a teor do 

disposto no art. 485, inciso III e § 2º, do CPC.Sem condenação em 

honorários advocatícios, ante a inexistência de litigiosidade.Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos.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.Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 127761 Nr: 6975-64.2010.811.0015

 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: SORAYA FÁTIMA APARECIDA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para, em 05 dias, informarem se houve o pagamento 

da transação, comprovando-o.

Fica desde logo advertida que o seu silêncio implicará na homologação do 

referido acordo, com a consequente extinção do processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 224163 Nr: 2228-95.2015.811.0015

 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: ALEXANDRE CARLOS ASSIS, MARTA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA FRANÇA, ALEXANDRE CARLOS 

ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375, KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO - OAB:OAB/MT 

18.939, MARLY DE MOURA NOGUEIRA - OAB:17.585-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA PORTO DA SILVA 

IGNACIO - OAB:OAB/MT 18.939, MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17.585-MT

 Por conseguinte, quitada a obrigação, impositiva a extinção da ação, pois 

exaurido o seu mérito. Assim, julgo extinta a execução na forma dos arts. 

924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.Custas e despesas 

processuais remanescentes deverão ser pagas por quem as preparou até 

então, conforme pactuado, lembrando que a parte autora é beneficiaria da 

assistência judiciaria gratuita. Neste caso, as custas e despesas judiciais 

que lhe competir, restarão suspensas por cinco anos, quando 

prescreverão, se até lá não for demonstrada a cessação de sua 

hipossuficiência econômico-financeira. Por fim, cada parte responde pelos 

honorários de seus patronos, também na forma acordada. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Renunciado expressamente 

ao prazo recursal, certifique-se e ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 131560 Nr: 10776-85.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERANDI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Execução de título extrajudicial proposta por Colonizadora Sinop S/A., em 

face de Verandi dos Santos, ambos qualificados.

As partes noticiaram acordo às p. 36/38, cujo instrumento foi homologado 

e suspenso pela r. decisão de p. 42.

Decorrido o prazo da suspensão, a parte exequente foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito, quedando-se inerte (p. 46/47).

Relatados e examinados.

 Decido.

As partes entabularam acordo às p. 36/38, requerendo sua homologação 

e suspensão do processo até total quitação. Acordo homologado à p. 42. 
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Decorrido o prazo acertado, a exequente manteve-se silente, o que implica 

no reconhecimento integral do pagamento avençado.

Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

 Não há constrições ou restrições, nem liberações ou diligências outras a 

serem promovidas. Sem pendências.

Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela parte 

executada, nos termos disciplinados no acordo.

Cada um deverá assumir os honorários do seu patrono respectivo, uma 

vez que o acordo nada abordou a respeito,

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 74423 Nr: 2815-35.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAREL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. GRAF & CIA LTDA, NEVALDIR GRAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO TAQUEO KOYAMA - 

OAB:13006/SC, CIRO ALBERTO PIASECKI - OAB:11.383-OAB/PR, 

IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 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.Comprovado o pagamento da primeira parcela do acordo (p. 283/284), 

determino a baixa da restrição judicial lançada via sistema Renajud no 

p r o n t u á r i o  d o  v e í c u l o  o b j e t o  d a  l i d e ,  c o n f o r m e 

acordado.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 195536 Nr: 17281-87.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BRUNO CRESTANI, MICHEL ALEX 

CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 Vistos etc.

Homologo o aditivo entabulado à p. 241/243, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e mantenho a suspensão do processo, até a 

data aprazada para o pagamento da última parcela informado no acordo 

(30/05/2020).

Decorrido o prazo da suspensão, não havendo manifestação da parte 

exequente sobre eventual prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, 

seu silêncio será interpretado como quitação total da quantia acordada e 

consequente extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, sem qualquer outra diligência.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 155804 Nr: 2969-77.2011.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS - BANCO 

FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 Vistos etc.

Pedido de levantamento de valores requerido às p. 123/124, que defiro, 

por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser realizada na conta 

informada, respeitadas as devidas comunicações e prazos exigidos pelo 

Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

No mais, intime-se a parte executada para pagar as custas finais, em 05 

dias.

Decorrido o prazo sem o recolhimento devido, proceda-se conforme 

determina a CNGC.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se alvará.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 229331 Nr: 5207-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERE APARECIDA BENEDITO BEVILAQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 Vistos etc.

Sem resistência da parte executada, eis que efetuou o pagamento relativo 

a purgação da mora, conforme se vê do montante vinculado a este feito 

(R$ 3.234,92 – p. 66), pugnou a parte exequente o levantamento da 

quantia, conforme petição de p. 94.

 Pedido que defiro, por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser 

realizada na conta informada, respeitadas as devidas comunicações e 

prazos exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

Após, ante o trânsito em julgado da sentença (p. 90), baixe-se e 

arquive-se com as anotações de estilo.

Expeça-se alvará.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 123595 Nr: 2806-34.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO ANACLETO WEBER STEFFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos 

dos arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.Custas judiciais, 

despesas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida, 

conforme já determinado na sentença de p. 189/202, com os acréscimos 

dos estipulados na fase de cumprimento de sentença (p. 371).Determino o 

levantamento dos valores vinculados neste feito, devendo a transferência 

ser realizada, mediante alvará judicial, na conta bancária indicada à p. 284, 

em nome do causídico da parte autora, eis que possui procuração com 

poderes especiais de recebimento e quitação (p. 19).Renumere-se o vol. 2 

dos autos, a partir da p. 372, dando sequência numeral lógica, visto que 

na página seguinte retrocede-se a numeração para 273, perdendo-se cem 

números sem noção, seguindo-se errada dali em diante, a ser consertada, 
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atentando-se a secretaria para evitar tais defeitos singelos, mas 

comprometedores. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78297 Nr: 6659-90.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON BONIFÁCIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Pedido de levantamento de valores requerido à p. 182, que defiro, por meio 

de alvará judicial, devendo a transferência ser realizada na conta 

informada, respeitadas as devidas comunicações e prazos exigidos pelo 

Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

No mais, prossiga a parte exequente com o feito em 05 dias, requerendo o 

que for de direito, cientificada de que seu silêncio será interpretado como 

quitação da dívida e consequente extinção do processo pelo pagamento, 

de acordo com o art. 924, inciso II, do CPC.

Expeça-se alvará.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 121333 Nr: 508-69.2010.811.0015

 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: DENISE OLTRAMARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA, POSITIVO 

INFORMÁTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEN LÚCIA VILLAÇA DE 

VERÓN - OAB:, CHRISTIANE FERREIRA GOMES - OAB:254745, EDGAR 

BORTOLETO FERREIRA - OAB:13396/MT, ELLEN CRISTINA 

GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A, JONES MARCIANO DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:138667/SP, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - 

OAB:8032-D

 Vistos etc.

Ante a renúncia dos herdeiros, documentada pela escritura pública de p. 

109, autorizo a habilitação de Eloisa Oltramari, conforme autoriza o arts. 

110 e 690, ambos do CPC. Promova-se com a alteração do polo ativo.

Diga a parte autora, em 05 dias, acerca da proposta de acordo 

apresentada pela parte requerida à p. 57.

Cite-se a parte requerida para se pronunciar em 05 dias. A citação será 

pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos, conforme 

disciplinado pelo art. 690, parágrafo único, do CPC.

Em seguida, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 155804 Nr: 2969-77.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS - BANCO 

FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 "Vistos etc. Pedido de levantamento de valores requerido às p. 123/124, 

que defiro, por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser 

realizada na conta informada, respeitadas as devidas comunicações e 

prazos exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ. No mais, intime-se a 

parte executada para pagar as custas finais, em 05 dias. Decorrido o 

prazo sem o recolhimento devido, proceda-se conforme determina a 

CNGC. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se alvará. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196435 Nr: 18178-18.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELITON ALVES URZÊDO - 

OAB:93.971/MG

 "Vistos etc. Cumprimento de sentença proposta Wagno José dos Santos 

em face de Jeovanir de Souza, ambos qualificados, vindo a parte 

exequente, após acordo homologado (p. 71), informar à p. 79-80 que 

houve o seu cumprimento integral. Relatados e examinados.

 Decido. As partes entabularam acordo às p. 99/100, requerendo sua 

homologação e suspensão do processo até total quitação. Acordo 

homologado à p. 101. Decorrido o prazo acertado, a exequente peticionou 

à p. 109, a informar o seu cumprimento integral. Assim, quitada a 

obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o seu mérito, 

pelo pagamento. Não há constrições ou restrições, nem liberações ou 

diligências outras a serem promovidas. Sem pendências. Isto posto, 

satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do arts. 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e 

despesas processuais, eis que as partes são beneficiarias da justiça 

gratuita. 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 317735 Nr: 1464-07.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIARA MOTORS LTDA., MMC 

AUTOMOTORES DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, CARLOS AUGUSTO FALLETTI - 

OAB:OAB/SP 83.341, FELICIO HIROCAZU IKENO - OAB:OAB/MT 3.470

 Intimo o(s) advogado(s) da parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 84,00 (oitenta e quatro 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado/Carta 

Precatória, 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.”

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 
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usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 316465 Nr: 554-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJT, LRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O

 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$ 42,00 (quarenta e dois 

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.”

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 315107 Nr: 17702-38.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO PRETO LAMINADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES LUIZ - 

OAB:OAB/PR 43.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INOCENTE 

SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - OAB:16512

 "Vistos etc. Trata-se de cumprimento provisório de sentença, atinente a 

honorários advocatícios sucumbenciais feito em autos apartados, 

proferida nos autos físicos n.º 327-25.1997.8.11.0015 – cód. 1634. O 

cumprimento de sentença provisório da sentença que reconhece a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa reger-se-á, nos termos 

dos arts. 520, 521 e 522 do CPC, observadas também as regras gerais do 

Título II, Capítulo I, do Livro I, do Estatuto Instrumental - cumprimento de 

sentença. No caso em tela, a r. sentença explicitada à p. 07/13 condenou 

a parte exequente a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

Nesse condão, tendo em vista a natureza alimentar dos honorários 

advocatícios, dispensada a garantia exigida no art. 520, inciso IV, do CPC, 

por força do art. 521, inciso I, desse mesmo Digesto Adjetivo. Isto posto, 

defiro o cumprimento de sentença suscitado. Para tanto, cite-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, 

pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor reclamado, a contar esse 

prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado. Não cumprida espontaneamente a r. sentença no aludido 

prazo, na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% 

sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação principal, nos termos do art. 523, 

§ 1.º, do aludido Codex. Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita também esta 

desde logo pelo senhor meirinho (salvo se depender de conhecimentos 

técnicos especializados, hipótese em que, certificado a respeito, será 

nomeado avaliador), cujos honorários respectivos, conforme a coisa a ser 

avaliada, serão arbitrados posteriormente, a serem supridos pela parte 

exequente e carreados à parte executada ao final. Da penhora e da 

avaliação deve ser desde logo intimada a parte devedora, e desta última 

também a parte exequente. (...). Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 179799 Nr: 591-80.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA TYAIU TRUMAI KAIUWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 84314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, 

do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, SOBRE PENA DE 

PRECLUSÃO, manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de justiça, cumprida na carta precatória, juntada ao autos que se 

encontra(m) nestes autos a(s) folha(s).( 109/110 ).

 Intimação da Parte Requerida

 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 - 

OAB:OAB/MT 15.342

 "Vistos etc. Ação de execução, tendo como parte exequente Banco 

Bradesco S/A. como parte executada S. Mara Laurentino – ME e Sandra 

Mara Laurentino, todos qualificados. Entre idas e vindas, as partes 

noticiaram que se compuseram, a postular a suspensão do processo até o 

integral cumprimento do acordo, conforme petição conjunta de p. 172/173. 

É o relatório. Decido. Acordo entre pessoas 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: (...). 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."
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 189367 Nr: 10717-92.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMA COMERCIO DE GRÃOS LTDA, RENATO 

MATOS GARCIA MAIA, ANA PAULA MATOS GARCIA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 10717-92.2013.811.0015 – Código: 189367

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

PARTE RÉ: GMA COMERCIO DE GRÃOS LTDA e RENATO MATOS GARCIA 

MAIA e ANA PAULA MATOS GARCIA MAIA

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

24.627,38. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: No dia 21 de setembro 

de 2011, a Empresa Requerida GMA COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA ME 

celebrou com a Cooperativa Requerente COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, 

um Contrato de Abertura de Crédito – Cheque Empresarial, cujo número é 

B008189, que pactuava a liberação de um limite de crédito em conta 

corrente no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).Os demais Requeridos 

RENATO MATOS GARCIA MAIA e ANA PAULA MATOS GARCIA MAIA 

participaram da negociação na qualidade de avalistas, sendo, portanto, 

igualmente responsáveis pelo adimplemento do contrato em referência. O 

contrato foi celebrado com o fim de abrir um limite de crédito, com 

recursos próprios da Requerente, para dar cobertura ao pagamento de 

cheques emitidos acima das disponibilidades em conta de depósitos à 

vista; a acolher débitos de tarifas e taxas devidas à Requerente por 

serviços recebidos pela empresa Requerida, bem como, nos casos de 

autorização prévia, a amparar outros lançamentos decorrentes de 

convênios de arrecadação/pagamento, vedada a absorção de débitos 

oriundos de quaisquer outras operações de crédito. A empresa Requerida 

veio utilizando o Cheque Especial contratado mediante renovações, sendo 

que se seguiu uma sucessão de débitos e créditos até que em 01 de 

agosto de 2013 o saldo negativo da conta foi para prejuízo, apurando um 

saldo devedor de R$24.627,38(vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e sete 

reais e trinta e oito centavos), conforme extrato de conta corrente em 

anexo, o qual demonstra toda a evolução do débito.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos etc .A pretensão visa o cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente. Por essa razão, defiro, pois, de plano a 

citação do requerido, para que efetue o pagamento no prazo de quinze 

(15) dias, (art. 1.102b, do CPC), ou ofereça embargos. Fica advertido que 

se no referido prazo não oferecerem embargos, o mandado de citação 

converter-se-á em Título Executivo Judicial (art. 1.102c do CPC).Havendo 

pagamento no prazo legal, ficam isentos de custas e honorários 

advocatícios, (art. 1.102c, parágrafo 1º, do CPC).Ocorrendo a conversão 

do mandado inicial em título executivo judicial, intimem-se os devedores 

para pagarem a dívida, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, 

sobre o valor do débito, custas e honorários, devendo a ação prosseguir 

conforme o disposto no Livro I, Título VIII, Capitulo X, do CPC. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 02 de setembro de 2013.Paulo 

Martini Juiz de Direito . Defiro o pedido de fls. 118/121. Cite-se o requerido 

por edital, com prazo de 30 (trinta dias), nos termos da decisão de fls. 79, 

tendo em vista que a pesquisa já foi realizada às fls. 98/104.Decorrido o 

prazo sem 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. Proceda-se com a 

alteração do patrono na DRA.

Eu, Geni Rauber Pires - Técnica Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 1 de outubro de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 170588 Nr: 5675-96.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANDEI FERREIRA (EXPRESSO CÓPIAS), 

ELEANDRO FÁBIO FERREIRA, MARIA ANDEI FERREIRA

 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:

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para manifestar sobre a devolução, sem 

cumprimento, da Carta Precatória de Citação dos Executados MARIA 

ANDEI FERREIRA (EXPRESSO CÓPIAS)e MARIA ANDEI FERREIRA(fls. 

150/154 no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82121 Nr: 10420-32.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSANA OLIVEIRA SPADONI - ME, 

ROSSANA OLIVEIRA SPADONI

 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: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento do processo, uma vez 

que restou sem êxito a pesquisa pelo Sistema BACENJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 107684 Nr: 27-43.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA QUE INFORME O ENDEREÇO DO 

Executado, no prazo de 15 dias, uma vez que nos endereços constantes 

dos autos, todos, a diligência restou inexitosa.

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento do mandado (no BAIRRO A SER INDICADO 
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PELO EXEQUENTE), devendo referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 182948 Nr: 3935-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER, MARCOS LEVI BERVIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELI SILVIA MASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, GERSON 

LUIS WERNER - OAB:OAB/MT 6.298-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 222821 Nr: 1332-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kit's Paraná Indústria e Comércio de Móveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D CASA COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO FONSATTI - 

OAB:18678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado no BAIRRO RESIDENCIAL FLORENÇA, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 269103 Nr: 9178-86.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U. M. ALVES & CIA LTDA - ME, EDIVANIA 

CRISTINA PEREIRA, UEBERLEI MIRANDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA NOGUEIRA - 

OAB:42441, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado no BAIRRO JARDIM MARINGÁ, devendo 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 163592 Nr: 11507-47.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:12314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que houvesse resposta ao Ofício 

expedido ao SERASA à fl. 147.

INTIMO A PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste sobre o endereço do Requerido informado pelo DETRAN/MT - a 

saber: Rua Brusque, nº 1025 - Próximo ao IFMT - Rota do Sol, em 

Sorriso/MT, bem como no mesmo prazo, recolha o preparo de Carta 

Precatória a ser expedida à Comarca de Sorriso/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 1817 Nr: 242-10.1995.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO SYTRISKI (ESPÓLIO), ROZA SYTRISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE MOTOS LTDA, MARIA AUREA 

FERREIRA PITROSKI, CARLOS JUVINO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE EXQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o Preparo das Cartas Precatórias a serem expedidas às Comarca 

de Cuiabá/MT para intimação de SEBASTIÃO JUVINO SOBRINHO e sua 

esposa (terceiro proprietário do Imóvel Penhorado) e Comarca de 

Rondonópolis/MT para intimação dos Executados, acerca da Penhora 

levada a efeito conforme Termo de Penhora expedido nos autos e no 

mesmo prazo indique os endereços atualizados dos mesmos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 107271 Nr: 14327-44.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCR DAS NEVES NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:MT 15.687-A, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - OAB:36168/PR

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, em razão da busca inexitosa 

pelo Sistema BACENJUD, bem como sobre a manifestação da Parte 

Executada informando que não possui bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 223890 Nr: 1989-91.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:OAB/MT 

11.054-A, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado no BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 204623 Nr: 6680-85.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT/ 18473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado no BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 257388 Nr: 2163-66.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIBERTO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MEDINSKI LIMA - ESPÓLIO, JOAO 

NETO NEZZI DE LIMA, INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o preparo de Carta Precatória a ser expedida à Comarca de Várzea 

Grande/MT, para citação dos executados, uma vez que o endereço 

informado está incompleto, inviabilizando a Citação pelos Correios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 206252 Nr: 7953-02.2014.811.0015

 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: JEÃ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME KOTOVICZ - 

OAB:OAB/MT 18.583, MICHEL MENZEL MORITA - OAB:14744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 CERTIFICO que decorreu o prazo da intimação pessoal do Banco 

Requerido, conforme intimação de fl. 110.

 INTIMO A PARTE REQUERIDA, na pessoa do Advogado EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS, para que compareça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, na Secretaria da Primeira Vara Cível desta Comarca a fim de retirar o 

documento do veículo objeto da lide, munido com procuração específica, 

SALIENTANDO que decorrido o prazo o processo será remetido ao 

ARQUIVO, conforme determinado na sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 74716 Nr: 3106-35.2006.811.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 396 de 524



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR FERNEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que manifeste no prazo de 

05(cindo) dias, acerca da pesquisa RENAJUD efetivada às fls. 297, 

localizando um veículo: MARCA / MODELO Imp / Alfa Romeo, Ano 1959, 

Modelo 1959, Placa GNF-0492, conforme decisão a seguir transcrita: (...) 

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja desbloqueado valor 

ínfimo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias. Aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, e 

avalie-se. Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, sobretudo à 

credora se pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de 

alienação. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos 

demais atos de alienação pela forma indicada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 108804 Nr: 1173-22.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DORNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA NOVA CAPITAL LTDA., 

JAMERSON MILÉSKI, ZENO NICOLAU SCHNEIDER, ORIEDE DE FÁTIMA 

PASCHOAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:OAB/MT 4877-A, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23.400, CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051/MT, 

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - OAB:14717-MT, FLAVIO DE 

PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JACKSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, JOSE ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado no BAIRRO JARDIM JACARANDÁS, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 91799 Nr: 9129-60.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ANJO TAUFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado no BAIRRO LOTEAMENTO UMUARAMA II, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

SALIENTAMOS que o endereço do Executado não é abrangido pelos 

servidos dos Correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 111524 Nr: 3828-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE BEATRYZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FERREIRA DA SILVA KONSTANTYNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para promover o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento, uma vez que feita a pesquisa BACENJUD, não foram 

localizados ativos financeiros em nome da Parte Executata(fls. 143/145).

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001253-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA INES WEBER (AUTOR(A))

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1001253-85.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

LILIANA INES WEBER POLO PASSIVO:RÉU: BANCO PAN S.A. CERTIDÃO 

Certifico que, a decisão id 13517067 não foi encaminhada para publicação 

no Diário Eletrônico conforme se verifica na aba expedientes. Certifico 

ainda que, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado da parte requerida a 

manifestar-se no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 2 de outubro de 2018 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008981-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

GILMAR MISTURA (AUTOR(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008981-46.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a análise da tutela de urgência, a 

fim de esclarecer os fatos alegados na exordial para formação de 

convicção por parte deste Juízo, com fundamento no artigo 300, §2º, do 

CPC, designo audiência de justificação prévia para o dia 11/10/2018, às 

13h30min. 2. Cite-se pessoalmente a requerida, para comparecer na 

audiência acima designada, consignando-se que o prazo para 

contestação somente fluirá a partir da audiência de conciliação, consoante 

estabelecido no artigo 335, I, do CPC. 3. Intime-se a parte requerente, por 

meio de seu advogado, para que compareça ao ato, acompanhada de 

suas testemunhas, que deverão comparecer à audiência de justificação 

independentemente de intimação. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com urgência. Sinop/MT, 02 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008981-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

GILMAR MISTURA (AUTOR(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Residencial Itapema, 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 155975 Nr: 3130-87.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ARRUDA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/GO40.823-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Vistos em correição permanente.

1. Ante a petição de fl. 213, em cumprimento a decisão proferida à fl. 190, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 79521 Nr: 7855-95.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERVASIO FERNANDES CUNHA 

FILHO - OAB:124217/SP, LUCIANO PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 79295 Nr: 7625-53.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGOMAR ILSON MATTE, SIRLENE MARIA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro parcialmente o pedido de fl. 165 e, por conseguinte, com fulcro 

no art. 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

2. Decorrido o prazo do item “1”, havendo manifestação da parte 

exequente, voltem-me os autos conclusos.

3. Decorrido o prazo do item “1”, sem manifestação, determino o 

arquivamento provisório dos presentes autos até nova manifestação dos 

interessados, caso em que comecará a fluir o prazo da prescrição 

intercorrente (art. 921, §§, do CPC).

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199234 Nr: 2001-42.2014.811.0015

 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: BENEDITA ROSANGELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTUAL CONSTRUTORA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Consigno que procedi as diligências necessárias junto aos Sistemas 

Bacenjud e Infojud, conforme extratos em anexo.

 2. Assim, prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 53/53-verso.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177137 Nr: 12916-24.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAELSIO RONALDO FERREIRA - ME (BARCOS 

SINOP), CAMILA CUSTODIO VOSNIACK

 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:
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 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fls. 135/136 e, por conseguinte, com fulcro no art. 

921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

2. Decorrido o prazo do item “1”, havendo manifestação da parte 

exequente, voltem-me os autos conclusos.

3. Decorrido o prazo do item “1”, sem manifestação, determino o 

arquivamento provisório dos presentes autos até nova manifestação dos 

interessados, caso em que comecará a fluir o prazo da prescrição 

intercorrente (art. 921, §§, do CPC).

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 268772 Nr: 8947-59.2016.811.0015

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR VIDAL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fl. 69 e, por conseguinte, determino a realização de 

buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço do réu Valmir Vidal da Costa e, para tanto, 

junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte requerida, nos moldes da decisão de fls. 36/36-verso.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 322574 Nr: 4705-86.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CARDOZO 

SANTOS - OAB:OAB/MT 7322-A, MARCELO ÁLVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15.445/O, MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma 

da redação do art. 919 do Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo 

não se encontra seguro por penhora, depósito e tampouco por caução 

suficiente.

2. Intime-se a parte embargada para impugnar, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 920, inciso I, CPC).

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 225219 Nr: 2881-97.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 334110 Nr: 12194-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, ELTON RENATO 

HOLLEMBACH ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/O, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6.913-A/MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a hipossuficiência financeira é relativamente 

presumida e tendo em vista que não foram juntados documentos aptos 

para embasar a análise do pleito à assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino a intimação 

da parte embargante para, querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos 

autos o preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186089 Nr: 7255-30.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, 

ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fl. 123 e, por conseguinte, determino a realização de 

buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço do executado Arnaldo Engerlhard Zimpel e, 

para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios.

 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte executada, nos moldes da decisão de fl. 49.

 3. Oficie-se ao Juízo Deprecado, solicitando-se informações quando ao 

cumprimento da carta precatória expedida à fl. 114.

4. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 253111 Nr: 19857-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA FAVERO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ 

- OAB:24102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fl. 43 e, por conseguinte, determino a realização de 

buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço da executada Marcia Cristina Favero Pereira 
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e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte executada, nos moldes da decisão de fl. 39.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229333 Nr: 5209-97.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHMITT ROCHA E MELO NETO LTDA - ME, 

CRISTIANE SOUZA COSTA SCHMITT, PEDRO AUGUSTO DE MELO NETO, 

EUFRASIO ATAIDE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONEL PEIXOTO 

DAMASCENO - OAB:16817/E-MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fls. 98/99 e, por conseguinte, determino a realização 

de buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço das requeridas Schmitt Rocha e Melo Neto 

Ltda. ME e Cristiane Souza Costa Schimitt e, para tanto, junto aos autos os 

extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte executada, nos moldes da decisão de fl. 39.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223261 Nr: 1582-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fls. 48 e 52 e, por conseguinte, determino a 

realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição deste 

Juízo, visando a localização do atual endereço do requerido Vande da 

Silva e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte requerida, nos moldes da decisão de fls. 25/25-verso.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219579 Nr: 18027-18.2014.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.1. Recebo o pedido de fls. 43/45. 

Retifique-se o registro e a autuação para que passe a constar 

Cumprimento da Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de 

Pagar Quantia Certa, em conformidade com o Capítulo III, do Título II, do 

Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.1.1. Em atenção a 

petição de fls. 61/62 e, por conseguinte, procedi a realização de buscas 

junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço da executada Lucimar da Silva Moreira e, 

para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios, onde 

nos quais deverá ser efetuada a intimação.2. Intime(m)-se o(a,s) 

executado(a,s) (...) por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos (...) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue(m) o pagamento do débito, em conformidade com o art. 523, 

“caput”, do Código de Processo Civil.2.1. Decorrido lapso temporal 

superior a 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação 

deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do devedor, por meio de 

carta com aviso de recebimento, conforme disposto no art. 513, § 4º, do 

Código de Processo Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) não efetuar(em) o 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se o(a) 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em conformidade com o 

art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de eventuais custas 

processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, 

sob pena de não expedição de mandado de penhora e avaliação, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.4. Após a 

juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 254340 Nr: 379-54.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANO ZAVAREZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fls. 66/67 e, por conseguinte, determino a realização 

de buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço do executado Claudiano Zavareze e, para 

tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte executada, nos moldes da decisão de fl. 51.

 3. Oficie-se ao Juízo Deprecado, solicitando-se informações quando ao 

cumprimento da carta precatória expedida à fl. 59.

4. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193828 Nr: 15601-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESED TRANSPORTES LTDA - ME, MICHEL 

ALEX CRESTANI, FERNANDO BRUNO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fls. 159/159-verso e, por conseguinte, determino a 

realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição deste 

Juízo, visando a localização do atual endereço do requeridos Cresed 

Transportes Ltda. ME, Michel Alex Crestani e Fernando Bruno Crestani e, 

para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte requerida, nos moldes da decisão de fl. 106.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223083 Nr: 1483-18.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARANZELLI & STEFANELLO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDL SERVIÇOS GEOFÍSICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BUCK - 

OAB:OAB/MT-20352/O, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - 

OAB:7330/MT, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013, Rosangela 

Braga - OAB:18010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fls. 58/60 e, por conseguinte, determino a realização 

de buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço da executada ANDL Serviços Geofísicos 

Ltda. e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte executada, nos moldes da decisão de fl. 25.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156483 Nr: 3546-55.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA HELENA IBRAHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ERNESTO DEMARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

autora não foi analisado quando do recebimento da petição inicial (fls. 

16/17), tampouco nas demais decisões proferidas no feito, nos termos do 

art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte 

autora, por meio de seus advogados, para, querendo, em 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento 

ou juntar o comprovante do recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 236075 Nr: 9485-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BONSUCESSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR LIMA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção à petição de fl. 98, indefiro o pedido de busca de eventuais 

valores depositados em conta bancárias ou bens de titularidade do 

requerido através dos convênios Bacenjud, Renajud e Infojud, pois assiste 

ao executado o direito de pagar em 3 (três) dias, conforme dispõe o art. 

829, “caput”, do Código de Processo Civil.

2. Em cumprimento a decisão de fl. 80, determino a citação do executado, 

nos endereços obtidos às fls. 84/87, nos moldes da decisão de fl. 44.

3. Infrutífera as diligências do item anterior, intime-se a parte exequente, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 159015 Nr: 6293-75.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GARÇA LTDA, JOSÉ LIODENIR 

BÉRGAMO, VILMAR ESPÍNDOLA, CARMEM DA SILVA CALHAU BERGAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) aos executados, procedo ao bloqueio dos valores e, para 

tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema 

Bacenjud.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Em seguida, previamente a análise dos demais pedidos formulados às 

fls. 185/187, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o(a,s) executado(a,s), por meio de seu(s) 

advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, pessoalmente, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247171 Nr: 16620-40.2015.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGLACI APARECIDA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA FRANCISCO DIAS 

- OAB:OAB/MT17669, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Vista dos autos à Defensoria Pública, conforme requerido à fl. 99.
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2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 235761 Nr: 9256-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana flávia reis bebendo - 

OAB:157.698 OAB/MG, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231747/SP, 

FRANCISCO DUQUE DABUS - OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - 

OAB:OAB/SP 84314, MARIANA GODINHO ARAÚJO - OAB:50.916 

OAB/BA, PATRICIA DE FARIA PACHECO - OAB:179.988 OAB/RJ, 

RODRIGO SANCHES DE PAIVA - OAB:220.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte requerente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 121871 Nr: 1031-81.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ROPELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERÁVOLO ROPELLI 

HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - OAB:OAB/MT 

21.250-0, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fl. 237 e, por conseguinte, determino a expedição da 

competente certidão de crédito, nos moldes do art. 583, da CNGC/TJMT, 

aplicado por analogia, e art. 9º, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

2. Após, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 109216 Nr: 1614-03.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESUD - ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fl. 345 e, por conseguinte, determino a expedição da 

competente certidão de crédito, nos moldes do art. 583, da CNGC/TJMT, 

aplicado por analogia, e art. 9º, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

2. Após, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187867 Nr: 9164-10.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO BOSCOLI DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE MOLAS NORTÃO LTDA - ME, 

OSMIR FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO BOSCOLI DIAS - 

OAB:20.423-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) aos executados, procedo ao bloqueio dos valores e, para 

tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema 

Bacenjud.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o(a,s) executado(a,s), por meio de seu(s) 

advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, pessoalmente, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo.

5. Sem prejuízo das determinações acima, considerando que não foram 

juntados documentos aptos para embasar a análise do pleito à assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da parte exequente para, querendo, em 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento.

6. Cumprida as determinações acima, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 237602 Nr: 10491-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, Charles Sebastião Araújo - 

Estagiário - OAB:16394-E, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a inexistência de saldo em contas 

bancárias do executado, conforme extrato em anexo, acolho o pedido 

subsidiário de fls. 86/87 e, por conseguinte, passo a localizar bens em 

nome do executado junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois os 

veículos localizados já possuem restrição, conforme extrato em anexo.

3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.

4. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189634 Nr: 11060-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO EVANGELISTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL GERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUBE MACEDO - OAB:OAB/MT 

13.941, LUCILO MACEDO - OAB:OAB/MT 14.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, EVERTON COVRE - OAB:15.255-MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio do valor indicado à fl. 

67, bem como o desbloqueio do valor remanescente e, para tanto, junto 

aos autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema BACENJUD.

2. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

3. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o(a) executado(a), por meio de advogado 

constituído ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

4. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

5. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, na presunção de 

pagamento integral do débito e a consequente extinção do feito.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 268072 Nr: 8439-16.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INMAPEL INDÚSTRIA DE MADEIRAS PETRI 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBERE RICARDO JANUARIO 

EVANGELISTA - OAB:292032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) aos executados, procedo ao bloqueio dos valores e, para 

tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema 

Bacenjud.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o(a,s) executado(a,s), por meio de seu(s) 

advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, pessoalmente, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 246780 Nr: 16371-89.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE DE JESUS PEREIRA ME, SIMONE DE 

JESUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que não foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) às executadas, conforme extrato de 

protocolamento emitido pelo Sistema Bacenjud em anexo, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito.

2. Sem prejuízo das determinações acima, conforme consta dos autos, a 

parte exequente não tem conseguido satisfazer o seu direito pelos 

tradicionais meios executórios, portanto, a medida de inclusão no rol de 

devedores é o meio coercitivo mais eficaz para que o devedor cumpra a 

obrigação.

2.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º e § 5º, do Código de Processo 

Civil, determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que 

promovam a inclusão do nome das executadas Simone de Jesus Pereira 

(CPF n. 005.133.881-50) e Simone de Jesus Pereira ME (CNPJ n. 

15.625.997/0001-42) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

3. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002298-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE (ADVOGADO(A))

EDIVALDO PETROLI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVOR LUIZ GUINDANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1002298-61.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: 

EDIVALDO PETROLI EXECUTADO: IVOR LUIZ GUINDANI Vistos, etc. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial que Edivaldo Petroli 

move contra Ivor Luiz Guindani. Devidamente citado, o executado indicou à 

penhora o bem denominado “prensa esmagadora de grãos, marca 

grasmaq, modelo 800k”, que se encontra na rua Colonizador Enio Pipino, 

1375, nesta Comarca, doc. ID 5865353, o qual foi rejeitado pelo exequente 

ante a difícil comercialização, ID 6038021. Foi expedido mandado de 

penhora, remoção e avaliação de tantos bens quantos bastassem para a 

garantia da dívida, ID 10167924, sendo penhorado e avaliado um veículo 

de propriedade do devedor, ID 10167954. O devedor apresentou 

impugnação à penhora do veículo, ao fundamento de que é tetraplégico e 

necessita do bem para locomoção, ID 10464763, com o que discordou o 

exequente, o qual afirmou que o devedor possui amplo patrimônio, com 

muitos bens em nome de terceiros, ID 10737392. Foi realizada audiência 

de conciliação, a qual restou infrutífera ante a ausência do devedor, ID 

15274511. Instado a se manifestar sobre a petição ID 10737392, o 

devedor tornou a frisar que é tetraplégico e utiliza o veículo para se 

deslocar ao médico, trabalho, etc, e não negou que possui alguns imóveis 

em seu nome, os quais possuem débitos tributários, ID 15358969. Por fim, 

o exequente compareceu em juízo informando que o devedor colocou o 

referido veículo à venda, conforme petição e fotografias ID 15431720 e ID 

15431726. É o relato do necessário. DECIDO. Muito embora o art. 805 do 

CPC disponha que “Quando por vários meios o exequente puder promover 

a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o 

executado”, a verdade é que a execução é realizada no interesse do 

credor, art. 797 do mesmo diploma legal. Conforme se verifica através das 

fotografias ID 15431725, ID 15431726, ID 15431729 e ID 15431731, a 

camionete penhorada nos presentes autos foi colocada à venda pelo 

executado. Muito embora este alegue que seja deficiente físico e 

necessite do veículo para as suas atividades cotidianas, a verdade é que 

ao colocar o veículo à venda, ele demonstra que o bem não é 

imprescindível para a sua subsistência. Ademais, veículos automotores 

não figuram no rol de bens impenhoráveis constante no art. 833 do CPC, 

razão pela qual determino se expeça o competente mandado de remoção 
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do veículo penhorado nos presentes autos, doc. ID 10167954 e ID 

10167970, o qual deverá ser depositado nas mãos do exequente, na 

condição de fiel depositário, advertindo este que ele deverá apenas 

guardar e zelar pelo bem, não podendo usufruir e nem dispor dele. 

Cumprida a diligência acima determinada, intime-se o exequente para que 

dê prosseguimento ao feito, requerendo a adjudicação, alienação 

particular, presencial ou por leilão judicial eletrônico, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção, e quedando-se inerte, intime-se pessoalmente 

o exequente, consignando a mesma advertência. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002298-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE (ADVOGADO(A))

EDIVALDO PETROLI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVOR LUIZ GUINDANI (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor DR. ANGELO RODRIGUES FELIPE para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência ao Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de remoção, no 

bairro Setor Industrial Norte, devendo para tanto recolher a guia através 

do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – clicar em inserir bairro e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 – CGJ e decisão 

abaixo transcrita. Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial que Edivaldo Petroli move contra Ivor Luiz Guindani. 

Devidamente citado, o executado indicou à penhora o bem denominado 

“prensa esmagadora de grãos, marca grasmaq, modelo 800k”, que se 

encontra na rua Colonizador Enio Pipino, 1375, nesta Comarca, doc. ID 

5865353, o qual foi rejeitado pelo exequente ante a difícil comercialização, 

ID 6038021. Foi expedido mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastassem para a garantia da dívida, ID 10167924, 

sendo penhorado e avaliado um veículo de propriedade do devedor, ID 

10167954. O devedor apresentou impugnação à penhora do veículo, ao 

fundamento de que é tetraplégico e necessita do bem para locomoção, ID 

10464763, com o que discordou o exequente, o qual afirmou que o 

devedor possui amplo patrimônio, com muitos bens em nome de terceiros, 

ID 10737392. Foi realizada audiência de conciliação, a qual restou 

infrutífera ante a ausência do devedor, ID 15274511. Instado a se 

manifestar sobre a petição ID 10737392, o devedor tornou a frisar que é 

tetraplégico e utiliza o veículo para se deslocar ao médico, trabalho, etc, e 

não negou que possui alguns imóveis em seu nome, os quais possuem 

débitos tributários, ID 15358969. Por fim, o exequente compareceu em 

juízo informando que o devedor colocou o referido veículo à venda, 

conforme petição e fotografias ID 15431720 e ID 15431726. É o relato do 

necessário. DECIDO. Muito embora o art. 805 do CPC disponha que 

“Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz 

mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”, a 

verdade é que a execução é realizada no interesse do credor, art. 797 do 

mesmo diploma legal. Conforme se verifica através das fotografias ID 

15431725, ID 15431726, ID 15431729 e ID 15431731, a camionete 

penhorada nos presentes autos foi colocada à venda pelo executado. 

Muito embora este alegue que seja deficiente físico e necessite do veículo 

para as suas atividades cotidianas, a verdade é que ao colocar o veículo 

à venda, ele demonstra que o bem não é imprescindível para a sua 

subsistência. Ademais, veículos automotores não figuram no rol de bens 

impenhoráveis constante no art. 833 do CPC, razão pela qual determino se 

expeça o competente mandado de remoção do veículo penhorado nos 

presentes autos, doc. ID 10167954 e ID 10167970, o qual deverá ser 

depositado nas mãos do exequente, na condição de fiel depositário, 

advertindo este que ele deverá apenas guardar e zelar pelo bem, não 

podendo usufruir e nem dispor dele. Cumprida a diligência acima 

determinada, intime-se o exequente para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo a adjudicação, alienação particular, presencial ou por leilão 

judicial eletrônico, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e 

quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o exequente, consignando a 

mesma advertência. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005106-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (EMBARGADO)

JOCIMAR DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REGIANE APARECIDA ESSER SZIMANSKI (TESTEMUNHA)

ANTONIO MACHADO SILVA (TESTEMUNHA)

 

Intimar o advogado do embargado de que fora designado o dia 14/11/2018, 

às 13:30 horas para a realização da audiência de instrução e julgamento, 

devendo no prazo de cinco (5) dias informar nos autos se o seu 

constituinte comparecerá à audiência designada independentemente de 

intimação, conforme decisão abaixo transcrita. Também para que no 

mesmo prazo recolha as guias para expedição de Carta Precatória a ser 

encaminhada para a Comarca de Nova Monte Verde - MT, com a finalidade 

de constatar e avaliar as benfeitorias existentes no imóvel, sendo que 

referidas guias que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br 

Vistos, etc. Trata-se de embargos opostos por Extraluz Móveis e 

Eletrodomésticos contra a execução que lhe move Elói Domingos 

Bachinski. O título exequendo se trata de um contrato de locação de imóvel 

comercial entabulado entre as partes, no qual a locatária/embargante 

desocupou antecipadamente o imóvel, ensejando a execução da multa 

contratual. Preliminarmente, a embargante arguiu a ausência de interesse 

processual do embargado/exequente, ao fundamento de que ele não 

possui título líquido, certo e exigível, eis que ele se encontra executando a 

multa contratual pela rescisão antecipada do contrato, o qual afirma que 

foi rescindido devido a uma goteira existente no telhado do imóvel. Muito 

embora os Tribunais Pátrios possuam o entendimento de que a multa 

contratual compensatória pela desocupação do imóvel antes do término 

contratual seja líquida, certa e exigível, a verdade é que tal preliminar 

encontra-se intimamente ligada ao mérito da ação, razão pela qual deixo 

para analisa-la por ocasião da sentença. Neste sentido: LOCAÇÃO DE 

IMÓVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO -INFRAÇÃO CONTRATUAL - 

DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO PRAZO DETERMINADO 

-CLÁUSULA QUE PREVÊ MULTA COMPENSATÓRIA COM FUNDAMENTO 

NO ART. 4o DA LEI 8.245/91 -REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E 

EXIGIBILIDADE - MULTA COMPENSATÓRIA E MULTA MORATÓRIA - 

CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE UMA VEZ QUE OS FATOS GERADORES 

SÃO DISTINTOS -EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA SOBRE A MULTA 

COMPENSATÓRIA - NECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. Apelação parcialmente provida, com observação. (TJ-SP - 

APL: 9046393202006826 SP 9046393-20.2006.8.26.0000, Relator: Cristina 

Zucchi, Data de Julgamento: 07/02/2011, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 16/02/2011) Na sequência, o embargante arguiu 

preliminar de inépcia da petição inicial, ao fundamento de que o 

embargado/exequente não mencionou o seu endereço eletrônico e nem a 

sua opção pela audiência de conciliação, conforme art. 319, II e VII do 

CPC. Prossegue afirmando que da narrativa dos fatos não decorre 

logicamente a conclusão, uma vez que ele afirmou que gastou um milhão 

de reais na reforma do imóvel, porém inexiste qualquer previsão contratual 

com relação a isso, além de haver gritante diferença de datas. Com 

relação ao descumprimento pelo embargado/exequente do disposto no art. 

319, II do CPC, o mesmo dispositivo legal prevê em seu parágrafo terceiro 

que “a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto 

no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar 

impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça”. Desta forma, 

e considerando que a parte não foi intimada para sanar o referido vício na 

forma do art. 321 do CPC, rejeito a preliminar. No tocante ao 

descumprimento pelo embargado/exequente do disposto no art. 319, VII do 

CPC, consigno que tal exigência aplica-se aos processos de 

conhecimento, regidos pelo Livro I do referido diploma, diferente do 

Processo de Execução, que é regido pelo Livro II do CPC, onde inexiste a 

exigência da opção pela audiência de mediação em ações de execução, 

razão pela qual rejeito a preliminar. Também não prospera a tese de que a 

narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, uma vez que é 

irrelevante para o deslinde do feito a quantia gasta pelo 

embargado/exequente na edificação dos imóveis para aluga-los, bem 

como eventuais erros materiais no que concerne às datas de assinatura, 
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primeiro porque os contratos encontram-se juntados aos autos e neles 

constam tais dados, e segundo porque o embargado/exequente 

encontra-se executando a multa contratual decorrente da desocupação 

do imóvel antes do término do contrato de locação, fato incontroverso, 

razão pela qual rejeito a preliminar. Instados a especificarem as provas 

que pretendem produzir, a embargante requereu a oitiva de testemunhas e 

o depoimento pessoal do embargado, conforme petição ID 10498367, 

enquanto que o embargado requereu o depoimento pessoal do 

representante da parte adversa, oitiva de testemunhas, prova pericial no 

imóvel, além de “perícia por profissional especializado em gravações, a fim 

de quem seria a voz nas gravações, se existem cortes”. A tese da 

embargante é a de que os imóveis locados estavam em péssimas 

condições de uso e por isso ela teria sido “forçada a rescindir 

antecipadamente o contrato de locação”, esclarecendo que o problema 

estava no telhado dos imóveis e que o embargado negou-se a repará-lo. O 

ônus de provar a existência do suposto vício é de quem o arguiu, no caso 

a embargante, e não o embargado, fato que por si só já enseja o 

indeferimento da produção de prova pericial por este requerida. Ademais, 

conforme se depreende dos documentos ID 6119269 e ID 6119285, as 

chaves dos imóveis foram devolvidas há mais de três e dois anos, 

respectivamente, e certamente já não se encontram no mesmo estado, 

razão pela qual indefiro a produção da referida prova, até porque, repito, 

tal prova deveria ter sido produzida oportunamente pelo interessado, seja 

através de ata notarial, seja através de produção antecipada de prova. 

Por fim, também indefiro a produção da prova pericial nas gravações dos 

áudios ID 9101920 e ID 9101922, eis que das suas audições não há como 

se aferir a data em que eles foram gravados, nem se eles se referem aos 

imóveis ora em discussão, e muito menos se os interlocutores são 

prepostos das partes, além de não haver indícios de adulteração. As 

partes são legítimas e estão bem representadas. Presentes os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou 

por saneado o processo. Defiro a produção da prova testemunhal. 

Designo o dia 14/11/2018 às 13:30 horas, data da audiência de instrução e 

julgamento, devendo as partes a ela comparecer para prestarem 

depoimento pessoal. Intime-as, constando do mandado as advertências do 

art. 385, § 1º do C.P.C. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 15 dias, art. 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo 

as partes observarem o disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, 

para, se for o caso, fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido 

artigo. Expeça-se a competente Carta Precatória para a Comarca de Nova 

Monte Verde-MT, com a finalidade de constatar e avaliar as benfeitorias 

existentes no imóvel denominado lote 03 da quadra 07, registrado sob a 

matrícula nº 3392 do CRI da referida Comarca, devendo a missiva ser 

instruída com os documentos ID 12935540, ID 13773101, ID 13773045 e ID 

13773060, ficando as custas a cargo do embargado, dada as alegações 

constantes na petição ID 13773101. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005106-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (EMBARGADO)

JOCIMAR DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REGIANE APARECIDA ESSER SZIMANSKI (TESTEMUNHA)

ANTONIO MACHADO SILVA (TESTEMUNHA)

 

Intimar o advogado do embargado de que fora designado o dia 14/11/2018, 

às 13:30 horas para a realização da audiência de instrução e julgamento, 

devendo no prazo de cinco (5) dias informar nos autos se o seu 

constituinte comparecerá à audiência designada independentemente de 

intimação, conforme decisão abaixo transcrita. Vistos, etc. Trata-se de 

embargos opostos por Extraluz Móveis e Eletrodomésticos contra a 

execução que lhe move Elói Domingos Bachinski. O título exequendo se 

trata de um contrato de locação de imóvel comercial entabulado entre as 

partes, no qual a locatária/embargante desocupou antecipadamente o 

imóvel, ensejando a execução da multa contratual. Preliminarmente, a 

embargante arguiu a ausência de interesse processual do 

embargado/exequente, ao fundamento de que ele não possui título líquido, 

certo e exigível, eis que ele se encontra executando a multa contratual 

pela rescisão antecipada do contrato, o qual afirma que foi rescindido 

devido a uma goteira existente no telhado do imóvel. Muito embora os 

Tribunais Pátrios possuam o entendimento de que a multa contratual 

compensatória pela desocupação do imóvel antes do término contratual 

seja líquida, certa e exigível, a verdade é que tal preliminar encontra-se 

intimamente ligada ao mérito da ação, razão pela qual deixo para analisa-la 

por ocasião da sentença. Neste sentido: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO -INFRAÇÃO CONTRATUAL - DESOCUPAÇÃO 

DO IMÓVEL ANTES DO PRAZO DETERMINADO -CLÁUSULA QUE PREVÊ 

MULTA COMPENSATÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 4o DA LEI 

8.245/91 -REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - MULTA 

COMPENSATÓRIA E MULTA MORATÓRIA - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE 

UMA VEZ QUE OS FATOS GERADORES SÃO DISTINTOS -EXCLUSÃO DA 

MULTA MORATÓRIA SOBRE A MULTA COMPENSATÓRIA - NECESSIDADE 

- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Apelação parcialmente 

provida, com observação. (TJ-SP - APL: 9046393202006826 SP 

9046393-20.2006.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 

07/02/2011, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/02/2011) Na sequência, o embargante arguiu preliminar de inépcia da 

petição inicial, ao fundamento de que o embargado/exequente não 

mencionou o seu endereço eletrônico e nem a sua opção pela audiência 

de conciliação, conforme art. 319, II e VII do CPC. Prossegue afirmando 

que da narrativa dos fatos não decorre logicamente a conclusão, uma vez 

que ele afirmou que gastou um milhão de reais na reforma do imóvel, 

porém inexiste qualquer previsão contratual com relação a isso, além de 

haver gritante diferença de datas. Com relação ao descumprimento pelo 

embargado/exequente do disposto no art. 319, II do CPC, o mesmo 

dispositivo legal prevê em seu parágrafo terceiro que “a petição inicial não 

será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo 

se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente 

oneroso o acesso à justiça”. Desta forma, e considerando que a parte não 

foi intimada para sanar o referido vício na forma do art. 321 do CPC, rejeito 

a preliminar. No tocante ao descumprimento pelo embargado/exequente do 

disposto no art. 319, VII do CPC, consigno que tal exigência aplica-se aos 

processos de conhecimento, regidos pelo Livro I do referido diploma, 

diferente do Processo de Execução, que é regido pelo Livro II do CPC, 

onde inexiste a exigência da opção pela audiência de mediação em ações 

de execução, razão pela qual rejeito a preliminar. Também não prospera a 

tese de que a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, 

uma vez que é irrelevante para o deslinde do feito a quantia gasta pelo 

embargado/exequente na edificação dos imóveis para aluga-los, bem 

como eventuais erros materiais no que concerne às datas de assinatura, 

primeiro porque os contratos encontram-se juntados aos autos e neles 

constam tais dados, e segundo porque o embargado/exequente 

encontra-se executando a multa contratual decorrente da desocupação 

do imóvel antes do término do contrato de locação, fato incontroverso, 

razão pela qual rejeito a preliminar. Instados a especificarem as provas 

que pretendem produzir, a embargante requereu a oitiva de testemunhas e 

o depoimento pessoal do embargado, conforme petição ID 10498367, 

enquanto que o embargado requereu o depoimento pessoal do 

representante da parte adversa, oitiva de testemunhas, prova pericial no 

imóvel, além de “perícia por profissional especializado em gravações, a fim 

de quem seria a voz nas gravações, se existem cortes”. A tese da 

embargante é a de que os imóveis locados estavam em péssimas 

condições de uso e por isso ela teria sido “forçada a rescindir 

antecipadamente o contrato de locação”, esclarecendo que o problema 

estava no telhado dos imóveis e que o embargado negou-se a repará-lo. O 

ônus de provar a existência do suposto vício é de quem o arguiu, no caso 

a embargante, e não o embargado, fato que por si só já enseja o 

indeferimento da produção de prova pericial por este requerida. Ademais, 

conforme se depreende dos documentos ID 6119269 e ID 6119285, as 

chaves dos imóveis foram devolvidas há mais de três e dois anos, 

respectivamente, e certamente já não se encontram no mesmo estado, 

razão pela qual indefiro a produção da referida prova, até porque, repito, 

tal prova deveria ter sido produzida oportunamente pelo interessado, seja 

através de ata notarial, seja através de produção antecipada de prova. 

Por fim, também indefiro a produção da prova pericial nas gravações dos 

áudios ID 9101920 e ID 9101922, eis que das suas audições não há como 

se aferir a data em que eles foram gravados, nem se eles se referem aos 

imóveis ora em discussão, e muito menos se os interlocutores são 

prepostos das partes, além de não haver indícios de adulteração. As 
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partes são legítimas e estão bem representadas. Presentes os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou 

por saneado o processo. Defiro a produção da prova testemunhal. 

Designo o dia 14/11/2018 às 13:30 horas, data da audiência de instrução e 

julgamento, devendo as partes a ela comparecer para prestarem 

depoimento pessoal. Intime-as, constando do mandado as advertências do 

art. 385, § 1º do C.P.C. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 15 dias, art. 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo 

as partes observarem o disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, 

para, se for o caso, fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido 

artigo. Expeça-se a competente Carta Precatória para a Comarca de Nova 

Monte Verde-MT, com a finalidade de constatar e avaliar as benfeitorias 

existentes no imóvel denominado lote 03 da quadra 07, registrado sob a 

matrícula nº 3392 do CRI da referida Comarca, devendo a missiva ser 

instruída com os documentos ID 12935540, ID 13773101, ID 13773045 e ID 

13773060, ficando as custas a cargo do embargado, dada as alegações 

constantes na petição ID 13773101. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001745-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

ACRINORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALMO RAMOS DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Primavera, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001549-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRUNO DACOME BUENO (ADVOGADO(A))

FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora para que no prazo de cinco (5) dias informe 

nos autos se a sua constituinte comparecerá a audiência designada 

independentemente de intimação, visto que a correspondência 

encaminhada para a intimação da mesma retornou sem o devido 

recebimento com a informação de que a mesma mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011695-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILNEI JOSE DAGHETTI (RÉU)

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - 

EPP (RÉU)

MARCIO DAGHETTI DE BRITTOS (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias informe 

nos autos os dados pessoais e bancários da conta a qual deseja que seja 

expedido o alvará de levantamento da importância depositada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1008028-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

EDNA MARIA PEREIRA PASSONI (AUTOR(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVIO DE TAINE MACIEL SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que visando proceder a citação do requerido SALVIO DE TAINE 

MACIEL SANTOS me dirigi até na Avenida André Antônio Maggi 2518, 

apartamento 18 do Residencial Bela Maria nos dias 17/9, às 12hs e 29min; 

18/9, às 13hs e 15min; 19/9, às 10hs e 47min e 21/9, às 8hs e 10min e não 

logrei êxito tendo em vista que o referido residencial não tem porteiro e o 

meio de contato com o apartamento 18 é somente por interfone, e o 

morador do referido apartamento, ou se encontra ausente, ou se recusa a 

atender o chamado via interfone, e os demais moradores não sabem quem 

mora no apartamento 18(dezoito) não autorizando a entrada por medida de 

segurança no interior do residencial. Diante deste fato se faz necessário 

que a requerente consiga meios (chaves - controle de portão), para que o 

Oficial de Justiça incumbido das diligências adentre ao residencial e 

cumpra com seu mister, ou forneça um endereço comercial (local de 

trabalho) do requerido, e os meios necessários, para realizar novas 

diligencias e do que for determinado. Dou fé /MT, 21 de setembro de 2018. 

JOAO CARLOS BOTIN Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009032-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

DIRCEU DUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRITEC CLIMATIZACAO EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009032-57.2018.8.11.0015. AUTOR(A): DIRCEU DUZ 

RÉU: REFRITEC CLIMATIZACAO EIRELI - ME Vistos, etc... Defiro ao autor 

os benefícios da assistência judiciaria gratuita. Cite-se a ré para integrar a 

relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

31/10/2018 às 14:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, o réu 

deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000428-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

JOSE MANOEL BUENO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1000428-10.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

JOSE MANOEL BUENO FILHO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, 

etc... Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das 

já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam sobre a possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação 
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as partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, 

julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000428-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

JOSE MANOEL BUENO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1000428-10.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

JOSE MANOEL BUENO FILHO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, 

etc... Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das 

já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

dez dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam sobre a possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação 

as partes, conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, 

julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013101-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

C. E. C. (AUTOR(A))

LUANA LAVINIA RIBEIRO CATELAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013101-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

C. E. C. (AUTOR(A))

LUANA LAVINIA RIBEIRO CATELAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1013101-69.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

LUANA LAVINIA RIBEIRO CATELAN, CARLOS EDUARDO CATELAN RÉU: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. Expeça-se o 

competente alvará de levantamento da importância depositada nestes 

autos, conforme requerido na petição ID 14293759, intimando-se 

pessoalmente os exequentes. Após o levantamento, intime-se a 

exequente para que comprove nos autos a destinação dos 50% 

pertencentes ao menor Carlos Eduardo Castelan, no prazo de 15 dias, sob 

pena de responder pelos danos a que vier dar causa. Com a resposta, 

vistas ao M.P. para, querendo, se manifestar no prazo legal. Por fim, 

considerando que o executado quitou integralmente a dívida, julgo extinta a 

fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC. Com o 

trânsito em julgado, cumpridas as diligências acima determinadas, e não 

havendo requerimentos do Ministério Público, arquivem-se os autos com 

as cautelas legais, caso contrário, cls. para deliberação. P.R.I.C. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006376-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MABILETE CONTABILIDADE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

KARINE ALESSANDRA DE MATOS SANTORELLI PISETTA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DA SILVA ROCHA (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do credor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro setor industrial, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ. conforme despacho abaixo transcrito. VISTOS, ETC... 

Cite-se o executado para que no prazo de três dias efetue o pagamento 

da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias 

oferecer embargos, independente da segurança do Juízo, ou requerer o 

pagamento do débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais 

custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, intime-se o 

executado, e seu cônjuge, se casado for, para conhecimento. Recaindo a 

penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o 

art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, como é o caso, os 

bens ficarão em poder do exequente, salvo nos casos de difícil remoção 

ou quando anuir o exequente, hipótese em que os bens poderão ficar 

depositados em poder do executado, e também porque o Supremo Tribunal 

Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrado o executado, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo com 

o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o exequente o que 

determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 190840 Nr: 12367-77.2013.811.0015

 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: MARIO DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENYS SANTANA DA SILVA - 

OAB:16.649-MT, DIEGO LUIS DA SILVA - OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Intimar o advogado do autor Dr. DIEGO LUIS DA SILVA para que no prazo 

de quinze dias se manifeste e requeira o que entender de direito sobre os 

documentos de fls. 105/110 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 228684 Nr: 4835-81.2015.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVOR LUIZ GUINDANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELY CRISTIANE MARTINS GALANI FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. RINALDO FERREIRA DA SILVA para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora, no 

bairro Centro, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 70240 Nr: 9844-73.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIR ELENA BELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DE OLIVEIRA - 

OAB:3548-A

 Intimar o advogado do autor Dr. GERSON LUIS WERNER para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação, no 

bairro São Cristovão, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 269846 Nr: 9675-03.2016.811.0015

 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: DIEGO FERREIRA BRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS ROSENO RODRIGO SALVADORI, 

DENIS CARLOS SILVA GRAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - 

OAB:OAB/MT.12292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ORTEGA 

FERREIRA - OAB:18935/MT, CLEOMAR PEDRO MENEGALI - 

OAB:17.241-MT

 Intimar o advogado do autor Dr. ROMUALDO JOSE ZALEVSKI para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito no prazo de cinco dias, 

visto que decorreu o prazo para cumprimento voluntario da obigação, sob 

pena de extinção da fase de cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251362 Nr: 18996-96.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIVES GILMAR PETRAZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA NOGUEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A, Paula Dall Pizzol Moreira - OAB:20351-O

 Processo nº 18996-96.2015

Vistos, etc.

Considerando que o Magistrado titular da 3ª Vara Cível desta Comarca 

encontra-se afastado da jurisdição em decorrência de licença médica, 

cancelo a audiência que seria realizada em 02/10/2018, e 

consequentemente designo o dia 23/10/2018 às 13:30 horas, data da 

audiência de instrução e julgamento, devendo as partes a ela comparecer 

para prestarem depoimento pessoal.

Intime-as, constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º do 

C.P.C.

O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 dias, art. 

357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo as partes observarem 

o disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, para, se for o caso, 

fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido artigo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 243947 Nr: 14410-16.2015.811.0015

 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: ELIZEU GARCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIOVEZAN PRÉ -MOLDADOS LTDA - ME, 

HELOISA HELENA PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Processo nº 14410-16.2015

Vistos, etc.

Considerando que o Magistrado titular da 3ª Vara Cível desta Comarca 

encontra-se afastado da jurisdição em decorrência de licença médica, 

cancelo a audiência que seria realizada em 03/10/2018, e 

consequentemente designo o dia 11/12/2018 às 13:30 horas, data da 

audiência de instrução e julgamento, devendo as partes a ela comparecer 

para prestarem depoimento pessoal.

Intime-as, constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º do 

C.P.C.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001045-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA FRABETTI LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIO AUGUSTO GARCIA (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1001045-38.2016.8.11.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para manifestar em dez dias sobre BACEN JUD realizado. Sinop-MT, 2 de 

outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001265-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (DEPRECADO)

 

PROCESSO PJE 1001265-02.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO DO AUTOR DA 

DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA: "Cuida-se de requerimento de 

cumprimento de liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 3º, § 

12, do Decreto Lei nº 911/69. Recebido o pedido (Id 5021810), a liminar foi 

cumprida (Id 6723865), sendo comunicado o Juízo do processo originário, 

conforme ofício expedido no Id 7274338. Assim, determino o arquivamento 

dos autos, com as baixas e anotações necessárias, conforme artigo 636 

da CNGC/MT, uma vez que descabe a este juízo decidir sobre incidentes 

processuais do feito principal, inclusive no que se refere ao depósito do 

bem. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008907-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MOURA (ADVOGADO(A))

ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROZANGELA APARECIDA SONZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCONDES RODRIGUES GARCIA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1008907-26.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes para que 

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 
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conciliação. Sinop-MT, 2 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006347-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO COLACO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CEZAR LEDUR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MARTINS (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO NECKEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO DAL AGNOL (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1006347-14.2017.8.11.0015 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, 2 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013434-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DUENHA PAULINO (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1013434-21.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a AUTORA para em cinco 

dias efetuar o preparo da carta precatória a ser expedida para Alta 

Floresta-MT, tendo em vista que a correspondência foi devolvida, com a 

alínea "ausente". Sinop-MT, 2 de outubro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009494-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO AMOROSO GAUNA (AUTOR(A))

THIARA MIKELINE GOMES DA COSTA AMOROSO (AUTOR(A))

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY MACIEL COSTA (RÉU)

DEBORA PEREIRA LUCAS (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1009494-48.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para em dez dias manifestar, quanto ao cumprimento integral do 

acordo, sob pena de extinção. Sinop-MT, 2 de outubro de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013911-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD (ADVOGADO(A))

TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RUPOLO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o(a/s) 

executado(a/s) efetuasse(m) o pagamento do débito, bem como sem que 

embargasse(m) a presente ação, mesmo citado(a/s) pessoalmente. Nos 

termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o/a(s) 

EXEQUENTE(s) para em 05 (cinco) dias juntar cálculo atualizado do débito 

para fins de penhora via Bacenjud, conforme solicitado na inicial. 

Sinop-MT, 2 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010931-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

GILNEI JOSE DAGHETTI (EXECUTADO)

SANDRA APARECIDA DAGHETTI DE BRITTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010931-27.2017.8.11.0015 Ante o pedido de ID nº 

13754362, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar cópia da matrícula atualizada do imóvel indicado; bem como 

apresentar planilha com o cálculo do valor atualizado do débito, sob pena 

de extinção. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002571-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR FRANCISCA DE ALVARENGA (AUTOR(A))

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1002571-06.2017.8.11.0015 Tendo em vista que a parte 

autora regularizou sua representação, conforme petição de ID nº 

14210817 e 14210850, aguarde-se a realização da audiência. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009650-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

COMERCIAL RONTA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009650-02.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

inicial foi endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública 

dessa Comarca, determino a redistribuição do feito para o juízo 

competente, com as baixas necessárias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009656-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JRINOX MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009656-09.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

inicial foi endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública 

dessa Comarca, determino a redistribuição do feito para o juízo 

competente, com as baixas necessárias.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009672-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009672-60.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

inicial foi endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública 

dessa Comarca, determino a redistribuição do feito para o juízo 

competente, com as baixas necessárias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009651-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILSI ISOLDI MULLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LICINIO ENDERLE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009651-84.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006441-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

JAQUELINE GRACIELA HOFFMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO (ADVOGADO(A))

GESSICA KARLA DO AMARAL 04999950901 (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006441-25.2018.8.11.0015 Compulsando os autos, 

verifico que o prazo para a requerida contestar a presente ação ainda não 

esgotou-se. Assim, determino o retorno dos autos à secretaria para 

aguardar a apresentação da contestação. Após, intime-se a requerente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar impugnação à contestação, 

bem como, intimem-se ambas as partes para especificar as provas que 

desejam produzir. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008757-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

DAVID ANTUNES DAVID (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA BURITIS LTDA (RÉU)

NELSON GLUCKSBERG (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008757-45.2017.8.11.0015 Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1012531-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO PREVIDELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HERITO RODRIGUES (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1012531-83.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no endereço: RUA DAS CANELAS Nº 1022 - 

JARDIM VIOLETAS, em Sinop/MT, fone 99977-3180, em Sinop-MT, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 2 de outubro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184137 Nr: 5196-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA, 

SIDNEY GOMES DOS SANTOS, ELI FERRONATTO, ARISTEU CARMONA, 

NEIDE DE SOUZA CAMPEZONI SOLETTI, AQUELLIS APARECIDA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

CÓDIGO 184137 §!3JF¨

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 5196-69.2013.811.0015

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: WILMAR ALVES DE OLIVEIRA

PARTE RÉ: LP SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA e SIDNEY GOMES 

DOS SANTOS e ARISTEU CARMONA e ELI FERRONATTO e NEIDE DE 

SOUZA CAMPEZONI SOLETTI e AQUELLIS APARECIDA DE SÁ

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/05/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, 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 
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vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: WILMAR ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, 

agente prisional, inscrito no CPF nº 276.936.431-68, residente e 

domiciliado na Rua dos Cajueiros, nº 1199, setor residencial norte na 

cidade de Sinop/MT, CEP. 78550-330, por intermédio de seu bastante 

procurador e advogado que ao final subscreve, com endereço 

profissional delineado na procuração em anexo, vem mui respeitosamente 

à presença de Vossa Excelência, ajuizar a presente; AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ORDINÁRIO URBANO; com fundamento no artigo 1.242, 

parágrafo único do Código Civil em vigor e na forma dos artigos 941 a 945 

do Código de Processo Civil, pelo que expõe e requer o seguinte: I-DOS 

FATOS: O Autor, vem mantendo a posse de forma mansa e pacífica, 

contínua, sem oposição e com "animus domini", sobre uma área de terreno 

nº 50, situada na Rua- dos Cajueiros, nº 1199, com área territorial de 

585m², centro de Sinop/MT, tendo uma construção residencial de Madeira 

com aproximadamente 90m2, servindo como sua moradia desde o ano de 

1999, de MATRÍCULA 6.697.Insta salientar, que sobre o presente imóvel, 

objeto da presente demanda, o requerente efetuou corretamente o 

pagamento das contribuições de melhorias, como asfalto, etc, conforme 

pode se observar pelos documentos em anexo. Efetuou ainda, o 

pagamento do IPTU, desde o ano de 1999, conforme consta os inclusos 

documentos. Nesse sentido, comprovada está a posse mansa, pacífica e 

ininterrupta com a consciência de senhor da coisa, animus domini, 

prolongada ao longo dos anos, restando tão somente obter judicialmente o 

seu domínio, com consequente mandado para abertura de matrícula no 

ofício imobiliário competente. Os requisitos e formalidade processuais 

determinados por lei, restam devidamente comprovados pela posse 

mansa, pacífica e incontestada pelo lapso temporal determinado em lei, 

bem como, pela matricula nº 6.697, do imóvel com os devidos rumos e 

confrontações que estão assim descritos: NORDESTE – frente à Rua dos 

Cajueiros, a distância de 13,00 metros; SUDESTE – dividindo com a data nº 

49, a distancia de 45,00 metros; SUDOESTE – frente à rua E-2 a distância 

de 13,00 metros; NOROESTE – divisando com as datas 51, 52 e 53 a 

distância de 45,00 metros. Antigo proprietário: LAURINDO BARTH, 

brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade/RG, sob o 

nº 13R/310.579/SSP/SC, inscr i to no CPF sob o nº 

206.013.951-15.Salienta-se Excelência, que os proprietários do referido 

imóvel objeto da presente demanda, estão em lugar incerto e não sabido, 

visto que por este motivo, deverá ser efetuado a citação por edital dos 

mesmos. II-CONFINANTES: Por conseguinte, aponta a qualificação dos 

confinantes, sendo eles: Frente: SIDNEY GOMES DOS SANTOS, brasileiro, 

portador da carteira de identidade /RG sob o nº 627570-2 SSP/MT, 

residente e domiciliado na estrada “A” – chácara 11, Bairro Campo Verde, 

Sinop/MT; Fundos: ARISTEU CARMONA, Brasileiro, portador da cédula de 

identidade/RG sob o nº 1373250-7 SSP/MT, residente e domiciliado na Av. 

das Acácias, nº 2242, Centro, Sinop/MT; Lado Direito: ELI FERRONATO, 

brasileiro, portador da carteira de identidade/RG sob o nº 273.307 SSP/MS, 

residente e domiciliado na Rua dos Cajueiros, nº 1187, Centro, Sinop/MT; 

Lado Esquerdo: ROSELENE APARECIDA FERNANDES CARDOSO, 

brasileira, portadora da carteira de identidade/RG sob o nº 734167 

SSP/MT, residente e domiciliado na Av. das acácias, nº 2292, Centro, 

Sinop/MT; Lado Esquerdo: NEIDE DE SOUZA CAMPEZONI SOLETO, 

brasileira, portadora da carteira de identidade/RG sob o nº 1013798-8 

SSP/PR, residente e domiciliado na Av. das acácias, nº 2262, Centro, 

Sinop/MT; III- DO TEMPO DE POSSE : De notar-se o tempo de posse 

exclusiva do requerente ultrapassa o tempo limite mínimo de 10 anos 

estipulado pelo CC, sendo que o Requerente encontra-se em posse mansa 

e pacifica a aproximadamente 14(quatorze) anos, tempo mais que 

necessário para ser deferido o seu direito tutelado, conforme estabelece o 

artigo 1242, CC. IV-DO DIREITO: A)CONCEITO; Para ilustrar, passamos a 

transcrever o CONCEITO da Usucapião na tradução de renomados 

juristas, se não vejamos; "A usucapião supõe, em vez de sucessão de 

direito, sequência, posterioridade de um direito a outro, de jeito que entra 

na classe dos modos originários de adquirir. Adquire-se, porém, não se 

adquire de alguém. O novo direito já começou a formar-se antes que o 

velho se extinguisse. Chega o momento em que esse não mais pode 

subsistir, suplantado por aquele." (PONTES DE MIRANDA - Comentários ao 

Código de Processo Civil, tomo XIII, pág. 349). "Usucapião é o modo de 

adquirir a propriedade pela posse, continuada durante um certo lapso de 

tempo, com os requisitos estabelecidos na lei." (CARVALHO SANTOS - 

Código Civil Interpretado, vol. 7, pág. 426). "Usucapião é a aquisição do 

domínio pela posse prolongada." (CLOVIS BEVILAQUA - Código Civil dos 

Estados Unidos do Brasil, Edição Histórica, pág. 1.031). B) ESPÉCIE; A 

presente ação de usucapião resta lastreada na modalidade de Usucapião 

ordinário, cujo fundamento jurídico encontra-se capitulado pelo CC, art. 

1.242, se não vejamos. "art. 1.242 - Adquire também a propriedade do 

imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa fé, 

o possuir por dez anos." V-DO PEDIDO; Como o requerente está na posse 

do imóvel ora descrito por prazo superior à 10 (dez) anos, possuindo-o 

como seu, a posse mansa e pacificamente, pagando os respectivos todos 

os impostos, vem, com fundamento no art. 1.242, do CC, 941 e seguintes 

do CPC, promover a presente, requerendo digne-se determinar: 1) A 

citação, por carta AR dos confrontantes já nominados com respectivos 

endereços, para que, querendo, manifestem interesse na presente ação, 

no prazo legal, sob pena de confissão e revelia, valendo referida citação 

para todos os atos processuais. 2) A citação por edital, no Diário da 

Justiça, de terceiros incertos e desconhecidos, bem como de quaisquer 

interessados no presente feito processual, com residência e domicílio 

incerto e não sabido, valendo referida citação para todos os atos 

processuais.3) A intimação, por via postal, dos representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, na forma da - art. 943 

do CPC. Para que contestem o pedido, querendo e no prazo legal, e, 

contestada ou não, após a instrução do processo, seja julgada 

procedente a pretensão da parte autora, para que lhes seja outorgado o 

domínio em relação ao imóvel supramencionado por sentença, que servirá 

de título para transcrição no Registro de Imóveis competente, 

condenando-se, eventual parte contestante, nas custas e honorários de 

sucumbência. 4) Intimação do ilustre representante do Ministério Público 

para intervir no feito – art.944 do CPC; 5) Informa ainda o Autor, que se 

houver necessidade de ser marcado a audiência de instrução e 

julgamento, o rol de testemunhas será apresentado em momento oportuno. 

6) Requer, ainda seja, ao final, a ação julgada procedente, por sentença 

judicial, declarando em favor do autor o domínio do imóvel descrito nesta 

inicial, determinando Vossa Excelência, a expedição do correspondente 

mandado de procedimento de registro de sentença, ao registro de imóvel 

competente, o Cartório de 1º oficio de Sinop/MT, determinando a abertura 

de matrícula nova ao lote então usucapido, bem como, a expedição de 

mandado à Prefeitura Municipal de para que proceda a abertura de 

matrícula, ao imóvel usucapido, no Cadastro Final de Contribuintes ao 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para os fins de contribuição ao 

Município, o que já está ocorrendo o pagamento pelo Autor. 7) Finalmente, 

a concessão do benefício da justiça gratuita em face sua impossibilidade 

de arcar com ônus processuais sem sacrificar o seu próprio sustento, 

bem como, o de sua família, conforme aduz a lei nº 1050/60. Protestando 

provar o alegado por qualquer meio de prova em direito admitido, em 

especial, oitiva de testemunhas. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais).

DESPACHO: Vistos etc.I – Devidamente emendada, RECEBO a inicial. II – 

Em consulta ao site da Receita Federal, logrou-se êxito em localizar o 

endereço da empresa proprietária por meio de seu CNPJ. Logo, CITE-SE a 

empresa proprietária, no endereço indicado no documento que segue em 

anexo, para responder à demanda no prazo legal, sendo que, se não 

contestada, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

na inicial. III - CITEM-SE, ainda, os confinantes do imóvel usucapiendo e 

seus cônjuges, se casados forem, nos endereços constantes às fls. 

07/08 e, por edital, com prazo de trinta (30) dias, os réus incertos e 

desconhecidos, bem como terceiros interessados, na forma do artigos 

942 e 232, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. IV - 

NOTIFIQUEM-SE, via postal, com aviso de recebimento, os representantes 

da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, ENCAMINHANDO-SE a 

cada um dos referidos entes cópia da inicial e dos documentos que a 

instruiu. V - Quanto ao pleito de assistência judiciária gratuita, consigno 

que, após utilizar as ferramentas disponíveis no Portal dos Magistrados e, 

assim, cumprir o que determina o Provimento n.º 44/2012 da CGJ/MT, 

entendo que merece deferimento o pedido de concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. VI – Por fim, ao Ministério Público Estadual. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Eu, Regina Beatriz Martins Fiel, digitei.

 Sinop - MT, 27 de setembro de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 114283 Nr: 6975-98.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOSSERRA ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESI DE OLIVEIRA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS FRAGA DE OLIVEIRA 

- OAB:27570-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte Requerente para que no prazo de 

5(cinco)dias informe o nome da mãe do Requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 263419 Nr: 5649-59.2016.811.0015

 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: J.O. DA LUZ MOLINA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, GAMA PNEUS E 

PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA. - ME, WILSON ALVES DA GAMA, 

SIMONI REZENDE DE PAULA, JOAO BATISTA AIRES BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:MT - 22371/O, ISAIAS GRASEL ROSMAN - OAB:8265-A/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, MARIA 

CECILIA DE LIMA GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 (...) À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial com relação ao embargado Banco do Brasil S/A, de modo que 

confirmo a medida de urgência concedida às fls. 33/36, tornando-a 

definitiva e, em consequência, desconstituo a penhora realizada nos autos 

da ação de execução – Código n.º 87942, sobre o imóvel registrado 

perante o CRI de Matupá/MT, matrícula n.º 3232. Condeno o embargado 

Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil de 2015.De outro lado, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, em consonância com o art. 485, VI, do CPC/2015, 

com relação aos embargados Gama Pneus e Peças para Caminhões Ltda, 

Wilson Alves da Gama, João Batista Aires Benevides e Simoni Rezende de 

Paula, ante a ilegitimidade passiva ad causam, de modo que condeno a 

parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC/2015.Com o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Traslade-se cópia da presente aos autos em apenso - 

Código nº 87942.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 01 de 

outubro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 243452 Nr: 14158-13.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE BERNACHI BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACC AGRO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLEN PARRON MENDES - 

OAB:OAB/MT 17909/0, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BIRAL FRANCO - 

OAB:268.004 SP

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para:a) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.219,30 (três 

mil, duzentos e dezenove reais e trinta centavos), a título de dano material, 

a ser corrigido pelo INPC, com incidência de juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo, nos 

termos das súmulas 43 e 54 do STJ.b)CONDENAR a requerida ao 

pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais e 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos, ambos a serem 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, 

nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 

STJ). Consignando-se que deve ser deduzida a importância de R$ 

11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos) 

recebidos pela requerente, a título de seguro obrigatório DPVAT (fls. 

231/233), nos termos da Súmula 246 do STJ.Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.Transitada esta em julgado, pagas 

as custas processuais, se nada for requerido, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 01 

de outubro de 2018. GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272737 Nr: 11491-20.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ROBERTO MURILHA, CRISTINA DA SILVA 

MURILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO 

- FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ORTEGA 

FERREIRA - OAB:18935/MT, ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - 

OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3.277-B/MT, 

FERNANDO CAMPOS VARNIERI - OAB:18116/A, WILZA APARECIDA 

LOPES SILVA - OAB:OAB/SP 173.351

 Ante o teor da petição de fls. 649, oficie-se, soçplicitando a devolução da 

Carta Precatória.

 Após, intimem-se as partes para oferecerem alegações finais, conforme 

determinado às fls. 593/594.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 335911 Nr: 13432-34.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SILVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Sendo tempestivos, RECEBO OS EMBARGOS à execução para 

discussão, deixando de atribuir-lhes efeito suspensivo, nos termos do 

artigo 919, caput, do CPC.

Intime-se o embargado para, impugnar os embargos (artigo 920, do CPC), 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 95636 Nr: 2648-47.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO TADEU OSSANI, SHIRLEY ALEIXO OSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, MAGALI CARDOSO CICUTO - OAB:13.062-MT, 

ODALGIR SGARBI JUNIOR - OAB:11130/MT, Silas Parra Teixeira - 

OAB:53472/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Ante o decurso do prazo sem manifestação do executado (fls. 235), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 

225/226.

 Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

 Intime-se a executada, para que, querendo, apresente impugnação ao 
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valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, defiro o pedido de fls. 236/237. Expeça-se termo de penhora do 

imóvel indicado às fls. 237, conforme matrícula atualizada (fls. 240), na 

forma do art. 845, §1º do CPC. Após, providencie-se a intimação do 

executado, seu cônjuge e a avalista.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 194298 Nr: 16054-62.2013.811.0015

 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: MOREIRA DA SILVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CARDOSO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO 

- OAB:14717-MT, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 193323 Nr: 15086-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANE DA SILVA SCHUNCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL MENEGAZO - 

OAB:48.017/PR, EDUARDO DE FRANÇA RIBEIRO - OAB:16.939-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 279651 Nr: 15759-20.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMIR LUIZ BATISTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para o fim de declarar inexigível o débito oriundo da fatura com vencimento 

em 03/05/2016 (fls. 17), bem como condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) , a 

ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 

do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual 

(art. 240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC); Por fim, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o 

disposto no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Transitada 

esta em julgado, pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 265632 Nr: 6877-69.2016.811.0015

 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: MARCIO JOSÉ DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de declarar a inexigibilidade do débito 

descrito na fatura de fls. 24, com vencimento em 20/05/2016, com valor de 

R$4.672,13 (quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e treze 

centavos), confirmando a decisão de fls. 29/33. Por fim, considerando que 

o requerente decaiu em parte mínima, condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto 

no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.Transitada esta em 

julgado, pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 244795 Nr: 14950-64.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IREMAR ANDRADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA CUSTÓDIO DE LIMA VOSNIACK, 

CLOVIS VOSNIACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - OAB:OAB/MT 

21.250-0, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976, RICARDO 

LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios 

para CONVERTER o mandado inicial em executivo (art. 702, §8º, do 

CPC/2015) e condeno os requeridos ao pagamento da importância de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que deverá ser atualizado 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do seu 

vencimento (20/02/2014). A propósito:“[...] Em ação monitória fundada em 

cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao 

negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Caso em que a ação 

monitória cobra cheques não pagos, devendo a correção monetária ser 

calculada a partir do vencimento dos títulos. Precedentes. 3. Agravo 

interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 139.391/MS, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

14/02/2017, DJe 21/02/2017). “(...) O fato de a dívida líquida e com 

vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não 

interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no 

dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" 

(EREsp n. 1.250.382/RS, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 

8/4/2014).Por fim, condeno os requeridos 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. 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. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 276618 Nr: 14035-78.2016.811.0015

 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: LETICIA DOS SANTOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 
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OAB:MT-13.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos materiais, no importe de R$1.690,29 (um mil, 

seiscentos e noventa reais e vinte e nove centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data do prejuízo (24/12/2015), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (art. 405 do CC).Por fim, tendo em vista a existência de 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 

2º, do Novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com 50% 

(cinquenta por cento). Todavia, a exigibilidade de tais verbas, com relação 

a requerente, fica suspensa, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita 

(fls. 55).Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 267528 Nr: 8081-51.2016.811.0015

 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: SILMARA NASCIMENTO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON LEANDRO DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 16662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como 

determino a exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito e condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária 

será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da 

Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). 

Oficie-se à SERAS/EXPERIAN determinando a exclusão do nome da 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito 

acima referido. Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 274582 Nr: 12829-29.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DOMINGOS BAÚ, ADELIR FRANCIEL RAMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANDRÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, JOSE ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, para o fim de estabelecer o limite temporal de 

incidência da multa diária cobrada na ação principal ao prazo de (60) 

sessenta dias. Por fim, considerando que a parte embargante decaiu de 

maior parte dos seus pedidos, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no artigo 85, §2º, 

incisos I a IV do Novo Código de Processo Civil.Traslade-se cópia da 

sentença para os autos principais Código nº.264659. Após, transitada 

esta em julgado e pagas as custas, arquivem-se estes autos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194200 Nr: 15970-61.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALANA HAUBERT SANTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL HONDA, SERASA 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE CARVALHO DOS 

REIS - OAB:14770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA, na pessoa de seu advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

646,07(Seiscentos e quarenta e seis reais e sete centavos), sob pena de 

restrição do nome da parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 376,85(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 269,22(Duzentos e sessenta 

e nove reais e vinte e dois centavos). Após efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca 

de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento. 

Advertência: referido (s) valor (es) poderá (ão) sofrer alteração (ões) em 

virtude do tempo decorrido.

 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

 Código n.º 129887

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado 

ou, se não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos 

financeiros efetuada em 28/09/2018, no valor de R$ 1.725,56 (um mil 

setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) junto ao 

BCO Bradesco e R$0,31 (trinta e um centavos) junto ao SICOOB Credisul.

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

defiro o pedido formulado às fls. 206, com relação à pesquisa de veículos 

registrados em nome do executado SOBRE RODAS CONCESSIONÁRIA 

TRAXX – CNPJ nº 07.386.289/0001-78, por meio do Sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação.

Intimem-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
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 Código n.º 31013

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado 

ou, se não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos 

financeiros efetuada em 28/09/2018, no valor de R$ 1.040,90 (um mil 

quarenta reais e noventa centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

defiro o pedido formulado às fls. 148, com relação à pesquisa de veículos 

registrados em nome do executado MAURICIO ORIZENCO – CPF nº 

515.590.050-68, por meio do Sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 72171 Nr: 920-39.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SOARES FERREIRA 

ALVES - OAB:OAB/SP 155.992, ANDREY FREITAS FERREIRA - 

OAB:OAB/SP 338.361, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, FERNANDO 

HENRIQUE RAMOS ZANETTI - OAB:OAB/SP 123.433, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 72171

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, cumpra-se a decisão de fls. 132.

Sem prejuízo, defiro o pedido formulado às fls. 133, com relação à 

pesquisa de veículos registrados em nome do executado GILBERTO JOSÉ 

DA SILVA – CPF nº 797.257.831-15, por meio do Sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 155584 Nr: 2855-41.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNARDO LAGUARDIA MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA C.ROPELLI HUCK - 

OAB:8.593, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - OAB:8247-B/MT, 

RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Código nº 155584

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, defiro o pedido formulado às fls. 309, com relação à 

pesquisa de veículos registrados em nome da executada LUNARDO 

LAGUARDIA MARCON - CPF nº 034.056.311-73, por meio do Sistema 

RENAJUD.

Ademais, defiro o pedido para o fim de determinar a pesquisa junto ao 

sistema INFOJUD, de modo a obter as três últimas declarações de imposto 

de renda do executado.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 235130 Nr: 8778-09.2015.811.0015

 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 DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL & CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o 

fim de condenar a requerida a pagar indenização ao Estado/sociedade, a 

título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no 

valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, 

a partir da propositura da ação, com incidência de juros moratórios, a 

partir da data da apreensão (13/02/2006), de acordo com o previsto na 

súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de 

Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 

7.347/1985.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais.Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

às custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sinop/MT, 02 

de outubro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 199764 Nr: 2439-68.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTE NUTRI - INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

LTDA - ME, ANA CRISTINA FINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 199764

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, intime-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Código nº 79508

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205456 Nr: 7346-86.2014.811.0015
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 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE MAYARA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:7429/MT, VILSON ROQUE BOCCA - OAB:OAB/MT 16.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAFAEL MENEGAZO 

- OAB:48.017/PR

 Verifico que a requerida noticiou a existência de Ação de Rescisão 

Contratual – Código n.º 198127, cujo objeto é o mesmo negócio jurídico 

discutido nos autos.

 Nessa senda, em consulta ao Sistema Apolo, verifico que, de fato, tramita 

nesta Vara Cível a referida lide, na qual a requerida pretende a resolução 

do contrato ajustado entre as partes.

Destarte, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes, hei por 

bem determinar a reunião dos feitos. Deste modo, promova-se o 

apensamento destes autos ao Processo Código n.º 198127.

Após, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Sinop/MT, 02/10/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 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

 Código nº 152815

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias.

 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:

 Código nº 194589

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se o exequente a se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220820 Nr: 153-83.2015.811.0015

 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: MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO JOSÉ RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/PR 30604, waldemar ernesto feiertag junior - 

OAB:15937/OAB/PR

 (...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por 

consectário lógico, REVOGO a medida de urgência concedida às fls. 

54/58.Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. 

Contudo, tal exigibilidade fica suspensa, por se tratar de beneficiária da 

assistência judiciária gratuita (fls. 58).Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Sinop/MT, 02 de outubro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 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:

 Código n.º 85242

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, defiro o pedido formulado às fls. 133, com relação à 

pesquisa de veículos registrados em nome da executada 

TRANSPORTADORA TRB LTDA - CNPJ nº 03.694.964./0001-75, por meio 

do Sistema RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação.

 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:

 Código n.º 245513

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado 

ou, se não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos 

financeiros efetuada em 28/09/2018, no valor de R$ 204,93 (duzentos e 

quatro reais e noventa e três centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 298430 Nr: 7436-89.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEPLAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA-ME, JAIR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, condenando a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 

6º, do Código de Processo Civil de 2015.Traslade-se cópia da presente 

para os autos principais, e transitada esta em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 02 de outubro de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 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

 Código n.º 74449

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado 

ou, se não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade dos ativos 

financeiros efetuada em 28/09/2018, no valor de R$ 2.347,32 (dois mil 

trezentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) junto ao BCO 

Cooperativo Sicredi e R$242,77 (duzentos e quarenta e dois reais e 

setenta e sete centavos) junto ao CCLA Sorriso.

A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

Sem prejuízo, tendo em vista que o valor localizado é inferior ao débito, 

intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 309039 Nr: 14033-74.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS BAGÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CHAVES DIAS DELABARY 

- OAB:OAB/RS 90.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CORTES - 

OAB:17.750/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de DUAS diligências do (a) Senhor (a). 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado na Av. Villas Lobos, 

425, Residencial Aquarela, em Siinop-MT e Estrada Rosália, KM 06, s/n, 

zona rural, em Sinop-MT, devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007369-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI R. DE ARAUJO OGATA - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

FRANCIELI RIBEIRO DE ARAUJO OGATA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007369-10.2017.8.11.0015. Cuida-se de AÇÃO 

MONITÓRIA proposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO face FRANCIELI DE ARAUJO OGATA EPP, alegando ser credor 

dos requeridos do saldo de R$ 17.819,52 (dezessete mil oitocentos e 

dezenove reais e cinquenta e dois centavos) representados por Notas 

Fiscais. Recebida a inicial, a requerido foi citada, conforme certificado em 

ID nº 10445408, quedando-se inerte quanto ao pagamento e/ou oposição 

de embargos monitórios, conforme certificado em ID nº 15596446. DECIDO 

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que a requerida, embora 

devidamente citada em ID nº 10445408, deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para quitação do débito e/ou oferecimento de embargos monitórios. 

Assim, não cumprido o mandado monitório, constitui-se o título executivo 

judicial, nos termos do que disciplina o artigo 702, §8º, do Código de 

Processo Civil. Dessa forma, CONVERTO o mandado inicial em executivo, 

nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil, devendo ser 

retificado o registro e a autuação para constar doravante como execução 

de sentença. Intimem-se a executada, na pessoa de seu advogado ou, se 

não o tiver, diretamente, para cumprimento da presente decisum, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, 

do CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005. Decorrido o prazo sem 

cumprimento, o que deverá ser certificado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, nos termos do que estabelece o art. 523, §3º, do 

CPC, acrescentado pela Lei nº 11.232/2005. Efetuada a penhora e 

avaliação, intime-se o executado para, querendo, oferecer impugnação no 

prazo de 15 (quinze dias), tudo nos exatos termos do art. 525, do CPC, 

acrescentado pela Lei nº 11.232/2005. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001693-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001693-18.2016.8.11.0015 Compulsando os autos, 

verifico que o requerido, embora devidamente citado (ID nº 12498027), 

deixou de contestar a ação no prazo legal, conforme certidão de ID nº 

15629172. Assim, DECRETO-LHE a revelia, devendo prosseguir o feito, 

independente de sua intimação quanto aos atos processuais. Desta forma, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar. 

Promova-se a baixa da restrição judicial de circulação, por meio do 

sistema RENAJUD, conforme pedido entabulado em ID nº 13559971. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010941-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)
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MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIONAL CELL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010941-71.2017.8.11.0015 Defiro o pedido de ID nº 

15309132, com fulcro no §1º, artigo 319 do CPC, determino a busca do 

endereço de REGIONAL CELL LTDA – ME, CNPJ nº 20.343.935/0001-22, 

via Sistema BACENJUD, INFOJUD e APOLO. Localizado o endereço, 

expeça-se o competente mandado, nos termos da decisão de ID nº 

10470376. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009406-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAER PEREIRA MACIEL (EXEQUENTE)

VANESSA ABRANTES DA SILVA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO (EXECUTADO)

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009406-73.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. 1- Cite-se a parte devedora para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da execução (art. 

829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, 

sendo tal verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral da 

dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do CPC/2015. (827, caput, 

§1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. 

Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para satisfação do crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, 

caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do 

Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de Justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC/2015. 5- 

Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a à 

execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC/2015). 

6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, 

reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios, 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009539-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009539-18.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

presente ação tem como polo passivo o Estado de Mato Grosso, cuja 

competência para processamento é da Vara Especializada da Fazenda 

Pública dessa Comarca, determino a redistribuição do feito para o juízo 

competente, com as nossas homenagens. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007537-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

AILTON APARECIDO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1007537-12.2017.8.11.0015 AILTON APARECIDO 

ALVES, devidamente qualificado e representado nos autos, ingressou 

com a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de LOTEADORA ASSAÍ S/S 

LTDA, alegando ser cessionário de direitos e obrigações, decorrentes do 

instrumento particular de cessão firmado com terceiro, para aquisição de 

imóvel da requerida. Aduz que o contrato é de adesão, contém juros 

abusivos cumulados com correção monetária e que o reajuste das 

parcelas tornará o contrato “impagável”, de modo que deve ser revisto, 

diante da onerosidade excessiva, com base na teoria da imprevisão. 

Alega que devem ser revistos os juros no importe 0,50%, ao mês, a 

capitalização, bem como devem ser excluídas as despesas com 

comissões e publicidades, no percentual de 10% do contrato, haja vista 

que se trata de cláusula impositiva. Ademais, que foram cobrados valores 

superiores ao contratado e que isto lhe causou danos morais. Requereu, 

em tutela antecipada, o depósito judicial do valor das parcelas que reputa 

incontroverso. Ao final, pleiteou pela revisão do contrato com o expurgo 

dos valores cobrados de forma ilegal (juros remuneratórios, capitalização 

de juros, despesas de comissão e publicidade), com a consequente 

restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como 

postulou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Com a inicial, 

vieram os documentos de ID nº. 82226561 a 8226613. A decisão de Id 

nº.9482944 determinou que o requerente emendasse a petição inicial, 

quantificando o valor incontroverso do débito, o que foi devidamente 

cumprido no ID de 9549141. Recebida a inicial, o pleito de tutela antecipada 

foi indeferido (ID nº. 9937862). Devidamente citada (ID nº. 10710797), a 

requerida apresentou contestação no ID de nº. 10694761, impugnando o 

valor atribuído a causa e o beneficio da justiça gratuita concedido ao 

requerente. No mérito, aduziu que a taxa de juros remuneratórios prevista 

no contrato encontra-se em consonância com a legislação, não tendo sido 

cobrado percentual acima do ali descrito. Alegou ser legitima a cobrança 

de comissão de corretagem, não havendo que se falar em restituição de 

valores em favor do requerente. Afirmou serem inexistentes os danos 

morais e materiais aventados pelo requerente. Juntou os documentos de 

ID nº. 10694764 a 10694774. O requerente apresentou impugnação à 

contestação, refutando os argumentos da defesa (ID nº. 10714886). A 

decisão de ID nº. 11219829 determinou que as partes especificassem as 

provas que pretendiam produzir, sendo que ambas pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (ID nº. 11223851 a 11455749). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o feito 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do 

Novo Código de Processo Civil, já que a questão debatida versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, notadamente diante da manifestação 

das partes neste sentido. 1.1 – Da impugnação ao valor da causa: 

Denota-se que a requerida apresentou impugnação ao valor da causa, 

sob a justificativa de que o valor da causa deve corresponder ao valor do 

pedido de indenização por danos morais. Sobre o tema, insta salientar que 

o artigo 292 do Código de Processo Civil, dispõe acerca dos critérios 

específicos para atribuição ao valor da causa, no seguinte sentido: “Art. 

292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e 

será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida 

do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se 
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houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto 

a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações 

mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de 

reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V 

- na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que 

os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver 

pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o Quando se pedirem 

prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e 

outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma 

prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo 

superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das 

prestações”. No caso, observa-se que o requerente ajuizou a presente 

demanda, postulando a revisão do instrumento particular de cessão e 

transferência de direito e obrigações firmado pelas partes e a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, atribuindo à 

causa a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais). Outrossim, instado 

a quantificar o valor que entende controvertido, o requerente informou que 

o valor incontroverso é de R$61.480,00 (sessenta e um mil, quatrocentos 

e oitenta reais), não tendo indicado, todavia, qual o beneficio econômico 

repercutiria a suposta abusividade das cláusulas debatidas. No ponto, 

cumpre registrar que, segundo o entendimento jurisprudencial, não 

havendo condições de se aferir o exato proveito econômico que se 

objetiva com a demanda, o valor que deve ser atribuído a causa é o valor 

integral do contrato. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - VALOR DA CAUSA - AUSÊNCIA 

DE CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. 

ALTERAÇÃO DE OFÍICO. Nas ações revisionais de contrato, não sendo 

possível estimar o proveito econômico, o valor da causa deve 

corresponder ao valor do contrato. O julgador pode e deve determinar a 

retificação do valor dado à causa, independentemente de impugnação, 

quando este divergir do critério legal”. (TJ-MG - AC: 10024112944525002 

MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE 

ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE ALÇADA AO VALOR DA CAUSA. ART. 259, 

V, CPC/73. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER O VALOR DO CONTRATO 

QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO 

PRETENDIDO COM A AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PETIÇÃO INICIAL QUE 

NÃO APONTA O PROVEITO ECONÔMICO QUE SE OBJETIVA COM A 

DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

(TJPR - 14ª C.Cível - AI - 1277427-5 - Cascavel - Rel.: Maria Roseli 

Guiessmann - Unânime - - J. 09.11.2016)”. (TJ-PR - AI: 12774275 PR 

1277427-5 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de 

Julgamento: 09/11/2016, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1924 

18/11/2016) Dessa forma, ante a cumulação de pedidos (revisional e 

indenização por danos morais), determino a correção do valor da causa 

para o montante de R$ 60.794,85 (sessenta mil, setecentos e noventa e 

quatro reais e oitenta e cinco centavos), que corresponde à soma dos 

pedidos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTEÚDO 

ECONÔMICO DETERMINADO - VALOR DA CAUSA QUE, ANTE A 

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS, DEVERÁ CORRESPONDER À SOMA DE 

TODOS ELES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259, INCISOS II E V, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL - COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - CABIMENTO - 

PRECENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - AI - 

1362179-3 - Curitiba - Rel.: Clayton Camargo - Unânime - - J. 01.03.2016)”. 

(TJ-PR - AI: 13621793 PR 1362179-3 (Acórdão), Relator: Clayton Camargo, 

Data de Julgamento: 01/03/2016, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

1767 28/03/2016) Desta forma, corrija-se a D.R.A. 1.2 – Da impugnação ao 

benefício da justiça gratuita: A assistência judiciária gratuita é instituto 

destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem 

prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas 

processuais. Outrossim, o parágrafo 3º, do artigo 99 do Novo Código de 

Processo Civil, prevê que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Destarte, 

analisando os autos, verifica-se que o requerido não trouxe aos autos 

elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do 

requerente, razão pela qual não há se falar em revogação do beneficio de 

assistência judiciária gratuita. 2 – DO MÉRITO: Trata-se de ação revisional 

de contrato c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, na 

qual o requerente pretende os expurgos dos encargos que alega 

abusivos, referente ao contrato para aquisição de imóvel firmado entre as 

partes, no que concerne à taxa de juros remuneratórios e sua 

capitalização e cobrança de despesas de comissão e publicidade. Cumpre 

ressaltar 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 

consumidor e da requerida como fornecedora, na forma dos artigos 2º e 

3º, ambos do CDC. 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. 

Com tais considerações, verifica-se que a parte requerente aduziu que a 

requerida fez inserir sobre o contrato firmado entre as partes, de forma 

indevida, juros remuneratórios no importe de 0,50% mensais e de 6,00% 

ao ano, capitalizados e cumulados com correção monetária sob o índice 

IGPM. Sobre o tema, insta salientar que o negócio realizado não envolveu 

a captação de numerário ou obtenção de empréstimo em instituição 

bancária integrante do Sistema Financeiro da Habitação, mas consistiu em 

autofinanciamento de terrenos pela vendedora, não se sujeitando, 

portanto, ao regramento daquelas operações para venda de unidades 

residenciais edificadas. Nessa senda, vale realçar que a requerida não se 

enquadra no conceito de Instituição Financeira, pelo que não está 

autorizada a cobrar juros remuneratórios além da taxa de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 406 CC/02 c/c art. 161, § 1º, do CTN), de acordo com o 

artigo 1º da Lei da Usura (Decreto Lei 22.626/1933): "Art. 1º - É vedado, e 

será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas 

de juros superiores ao dobro da taxa legal." Nesse sentido, colaciona-se o 

entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça: “[...]Por não 

integrar a credora o Sistema Financeiro Nacional, deve incidir, na espécie, 

a Lei de Usura, em especial seu artigo 1º, que estabelece juros no 

patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código 

Civil de 1916, no limite de 6% ao ano. 3. Recurso especial improvido". (STJ. 

REsp 673468 / MG, 4ª T., rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 28/09/2010). 

Neste ponto, verifica-se da cláusula primeira, item “c”, do instrumento 

particular de cessão de transferência de direitos e obrigações, 

colacionado no ID de nº. 9123286, que foi estipulado o importe de 6,0% ao 

ano, a título de juros remuneratórios, ou seja, dentro do limite legal 

estipulado pelo artigo 406 do Código Civil, não havendo que se falar em 

ilegalidade. Nesse sentido: COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. 

REVISÃO CONTRATUAL. Contrato de compra e venda de loteamento. 

Inexistência de abusividade na cobrança de juros. Juros de natureza 

compensatória, devidos pelo comprador que já está na posse do imóvel. 

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJ-SP 

10200012220148260576 SP 1020001-22.2014.8.26.0576, Relator: J.B. 

Paula Lima, Data de Julgamento: 06/03/2018, 10ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 06/03/2018) “Apelação cível Revisional de 

contrato de compra e venda Insurgência quanto à cobrança de juros 

remuneratórios e periodicidade do IGPM Manutenção da sentença por 

seus próprios fundamentos, segundo o art. 252 do Regimento Interno A 

cobrança dos juros respeitando o percentual de 12% ao ano é devida 

Pagamento a juros do preço do imóvel do qual já se tem disponibilidade 

Periodicidade do IGPM respeitada segundo previsão contratual, a cada 

doze meses, a partir da data de assinatura do contrato, a despeito do 

vencimento das parcelas em data posterior Possibilidade Recurso 

desprovido” .  (TJ-SP -  APL:  00038149620128260358 SP 

0003814-96.2012.8.26.0358, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 

13/08/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2014) 

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

REVISIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. Contrato de promessa de 

compra e venda referente a um lote urbano, sem previsão de construção. 

[...]JUROS REMUNERATÓRIOS. Superada a questão da limitação dos juros 

remuneratórios pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na 

medida em que no presente caso, inexiste cobrança abusiva de juros, 
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posto que os contratados não ultrapassaram os 12% ao ano. [...]”. (TJ-RS 

- AC: 70058197567 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de 

Julgamento: 08/05/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/05/2014) Outrossim, denota-se que os cálculos 

colacionados no Id de nº.8226561 não são suficientemente aptos a 

demonstrarem a incidência de cobrança de juros acima de 6,0% ao ano, 

haja vista que o requerente não levou em conta a evolução/amortização 

do débito e o reajuste anual das parcelas pelo IGPM. Além disso, 

denota-se do demonstrativo colacionado no ID de nº.10694766, que o 

requerente pagou algumas parcelas em atraso, o que fez incidir, além dos 

encargos da normalidade previsto no contrato firmado entre as partes, 

juros de mora, multa e atualização monetária decorrentes da inadimplência. 

Com efeito, era onus do requerente demonstrar que a requerida cobrou 

encargos acima do disposto no instrumento contratual firmado entre as 

partes, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Codigo de Processo 

Civil, o que comprovadamente não fez. Do mesmo modo, insta salientar 

que não caracteriza onerosidade excessiva a cumulação de juros 

remuneratórios com correção monetária, pois a correção monetária nada 

mais visa do que recompor o poder aquisitivo da moeda em face do 

decurso do tempo, não traduzindo qualquer ganho para o credor. 

Ademais, o IGPM é o indice índice usualmente utilizado em transações 

imobiliárias, não havendo a comprovação de qualquer abusividade. Sobre 

o tema, colhe-se o entendimento jurisprudencial: “CIVIL. AÇÃO 

REVISIONAL E CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A FORMA DE AMORTIZAÇÃO 

DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES 

PELO IGPM E COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% AO MÊS. 

LEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. EXTINÇÃO 

PARCIAL. 1. Na hipótese em tela, inexiste relação entre mutuário e 

mutuante, mas mera relação entre promitente comprador e promitente 

vendedor, na qual, por sua vez, restou avençado o reajuste das parcelas 

do preço. Nesse contexto, não há espaço para a discussão se a 

amortização das prestações deve ocorrer antes ou depois da correção do 

saldo devedor. 2. É legal a previsão contratual que prevê a incidência de 

IGP-M mais juros remuneratórios de 1% ao mês como forma de reajuste 

das parcelas do preço. 3. Na ação de consignação em pagamento, a 

insuficiência dos depósitos não tem o condão de liberar o devedor do 

pagamento da obrigação contraída em sua totalidade, no entanto possui 

eficácia liberatória até o valor depositado, obstando em parte, os efeitos 

da mora”. (TJ-DF - APC: 20090110212583, Relator: J.J. COSTA 

CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2015, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2015 . Pág.: 75) Outrossim, no que se 

refere a capitalização mensal dos juros, cumpre registrar que somente é 

admitida nos casos previstos em lei e ainda quando expressamente 

acordada nos contratos de mútuo firmados com instituições financeiras, 

sendo, portanto, incabível quando se trata de contrato de compra e venda 

de imóvel. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

- CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

REVISÃO - TAXA DE JUROS - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - 

ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINAL DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE 

DECAIMENTO/INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE MANTÉM. APELAÇÃO 

ADESIVA - FIXAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO - PERÍCIA - OBSERVÂNCIA 

DO VALOR APURADO EM OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES IMPOSTAS 

PELA SENTENÇA. Impossível a revisão do preço de venda do lote 

adquirido, vez que, na aceitação do preço originalmente proposto, 

manifestou-se livremente a vontade de ambos os contratantes, não se 

configurando, no tocante ao acordo quanto à coisa e seu preço, qualquer 

vício de consentimento. Não existe óbice à incidência de correção 

monetária sobre o saldo devedor, uma vez que se trata de mero 

instrumento de correção do poder aquisitivo da moeda. Constitui índice 

válido para medir a variação do poder aquisitivo da moeda o IGP-M, razão 

pela qual pode ser esta taxa empregada no cálculo da correção monetária. 

Pode o promitente-vendedor cobrar juros remuneratórios se financiou o 

valor do imóvel para a aquisição pelo promissário-comprador. Não se 

mostra abusiva a cláusula que estipula a cobrança de juros de 1% ao 

mês, sendo que tal índice apresenta-se perfeitamente adequado e dentro 

do que prevê a Lei de Usura (Decreto Lei 22.626/33), contudo, sua 

incidência deve se dar de forma simples e não capitalizada, conforme 

previsto no contrato, uma vez que a capitalização de juros é vedada pelo 

ordenamento jurídico. Restando claro nos autos que o valor exequendo foi 

fixado com base na conclusão da perícia, em que foram observadas as 

diretrizes impostas pela sentença, não há falar em irregularidade." (TJMG - 

Ap. 1.0701.08.249308-4/001 - rel. Des.(a) Luciano Pinto - j. 14/06/2012 - 

publ. 26/06/2012) "PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO 

- JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA DESDE A ASSINATURA - 

POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ABUSIVIDADE - 

PARCELAS CORRIGIDAS PELO INCC - IMPOSSIBILIDADE APÓS TÉRMINO 

DA CONSTRUÇÃO - UTILIZAÇÃO DO INPC APÓS A ENTREGA DAS 

CHAVES - HONORÁRIOS PERICIAIS - ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO 

PREVISTO NO ART. 3º DA LEI 1.060/50. Em contrato de financiamento 

firmado direto com a construtora, os juros remuneratórios podem incidir 

desde a assinatura e antes da entrega das chaves, havendo contratação 

expressa e fixação da taxa nos limites dos juros legais. A capitalização 

mensal dos juros somente é admitida nos casos previstos em lei e ainda 

quando expressamente acordada nos contratos de mútuo firmados com 

instituições financeiras, sendo, portanto, incabível quando se trata de 

contrato de compra e venda de imóvel[...]." (TJMG - Ap. 

1.0024.06.087855-0/001 - rel. Des. Fernando Caldeira Brant - 11ª Câm. 

Cível - j. 16/06/2010 - publ. 28/06/2010) No caso, não se vislumbra a 

cobrança de capitalização de juros, ante a ausência de previsão 

contratual, de modo que não há se falar em ilegalidade. Com efeito, 

denota-se do cálculo de ID nº. 10694766, que os juros são pagos a cada 

prestação, juntamente com uma fração do capital, não havendo cumulação 

de juros. Desta forma, inexistindo previsão contratual dispondo acerca da 

cobrança de capitalização de juros, bem como ausentes de elementos 

probatórios neste sentido, não há que se falar em abusividade. A 

propósito: “[...] Não denoto a existência de abusividade e ile-galidade de 

capitalização de juros, mormente porque não há incidência do referido 

encargo no contrato carreados aos autos. [...].” (TJ-GO - AC: 

01501263920078090051, Relator: DR(A). WILSON SAFATLE FAIAD, Data 

de Julgamento: 13/09/2016, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 

2116 de 22/09/2016) Ademais, no que tange a cobrança de despesas de 

comissão e publicidade, cumpre salientar que sua cobrança não é ilegal, 

tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

1599511/SP, pelo rito do recurso repetitivo, considerado válida a cláusula 

contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de 

corretagem, fixando a tese jurídica a ser observada pelos tribunais locais, 

nos seguintes termos: “I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem 

nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o 

preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da 

comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo 

promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e 

venda de imóvel". (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso 

Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 

Assim, verifica-se que o requerente assinou o instrumento de cessão 

particular de cessão de transferência de direitos e obrigações (ID nº. 

9123286), na qual anuiu a todos os termos do contrato de compromisso de 

compra e venda firmado entre o adquirente primário e a requerida 

(Cláusula Primeira – ID nº. 9123286). Ademais, o instrumento particular de 

compromisso de compra e venda de imóvel urbano em loteamento (ID nº. 

9123272) prevê expressamente o valor total da unidade (R$61.480,00) e o 

valor da comissão de corretagem e publicidade (10%) em sua cláusula 

segunda, parágrafo primeiro, tendo ciência, portanto, do preço do serviço 

e do valor da unidade. Desta forma, verifica-se que o requerente foi 

claramente informado acerca da cobrança da corretagem no momento da 

contratação, motivo pelo qual, não há que se falar em abusividade. Nesse 

sentido: “Revisional de contrato. Compra e venda de imóvel em 

construção. Comissão de corretagem. Legitimidade passiva da vendedora. 

Questão decidida pelo C. STJ com o julgamento do REsp 1599511/SP pelo 

rito do recurso repetitivo. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem. Inexistência 

de abusividade. Cobrança devida. Ação que é improcedente. Recurso 

provido”. (TJ-SP 10002230720158260358 SP 1000223-07.2015.8.26.0358, 

Relator: Maia da Cunha, Data de Julgamento: 27/03/2018, 30ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2018) Nessa 

toada, denota-se que não restou comprovada a incidência de encargos 

abusivos no contrato firmado entre as partes, que impliuem em 

onerosidade excessiva, tampouco a incidência de eventos modificadores 
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das bases objetivas do negócio em questão, razão pela qual, não há que 

se falar em aplicação da Teoria de Imprevisão. Nesse sentido, 

coalciona-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça: “[...] A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da 

teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a 

demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais 

vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento 

imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e 

extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor 

da prestação, demandando tutela jurisdicional específica”. [...] (STJ - REsp: 

1321614 SP 2012/0088876-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 03/03/2015) “[...] A jurisprudência desta Corte é 

pacífica em que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão 

judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a 

ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e 

extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere 

excessivamente uma das partes contratantes” [...] (REsp 1045951/MA, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 

22/03/2017). Do mesmo modo, não há que se falar em restituição de 

valores ao requerente, tampouco em repetição do indébito, haja vista que 

não restou comprovada a cobrança de encargos abusivos por parte da 

requerida. Neste sentido: Por fim, no tocante ao requerimento de 

indenização por danos morais, insta salientar que não resou comprovada 

nenhuma conduta ilicita perperada pela requerida, razão pela qual, não há 

que se falar em ressarcimento dos danos sofridos pelo requerente. Nesse 

sentido: "APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL AFASTADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO RÉU - 

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA[...] Não há que se falar em 

indenização por dano moral em face de instituição financeira credora que 

nada mais faz do que cobrar do devedor o pagamento dos contratos de 

empréstimo por ambos avençados". (TJ-MG - AC: 10433110165621001 

MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014) “[...] 

Ausência de conduta ilícita nova e suficientemente gravosa da ré que 

justificasse a fixação de penalidade/indenização em ação diversa daquela 

em que pactuado o acordo. Ausência de danos efetivos à esfera 

extrapatrimonial da parte autora que leva à improcedência da pretensão 

indenizatória. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. 4. 

Invertida a... condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência. 

Honorários advocatícios de sucumbência fixados em observância ao que 

dispõe o artigo 20 do Código de Processo Civil em seus parágrafos 3º e 

4º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 

70066948688, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 11/11/2015)”. (TJ-RS - AGV: 

70066948688 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de 

Julgamento: 11/11/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/11/2015) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, condenando o requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no 

artigo 85, §2º, incisos I a IV do Novo Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária 

gratuita (ID nº. 8263836). Com o trânsito em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007482-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FRANCISCO SEVERINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1007482-61.2017.8.11.0015 FRANCISCO SEVERINO 

DE OLIVEIRA, devidamente qualificado e representado nos autos, 

ingressou com a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do LOTEADORA ASSAÍ S/S 

LTDA, alegando ser cessionário de direitos e obrigações, decorrentes do 

instrumento particular de cessão firmado com terceiro, para aquisição de 

imóvel da requerida. Aduz que o contrato é de adesão, contém juros 

abusivos cumulados com correção monetária e que o reajuste das 

parcelas tornará o contrato “impagável”, de modo que deve ser revisto, 

diante da onerosidade excessiva, com base na teoria da imprevisão. 

Alega que devem ser revistos os juros no importe 0,50%, ao mês, a 

capitalização, bem como devem ser excluídas as despesas com 

comissões e publicidades, no percentual de 10% do contrato, haja vista 

que se trata de cláusula impositiva. Ademais, que foram cobrados valores 

superiores ao contratado e que isto lhe causou danos morais. Requereu, 

em tutela antecipada, o depósito judicial do valor das parcelas que reputa 

incontroverso. Ao final, pleiteou pela revisão do contrato com o expurgo 

dos valores cobrados de forma ilegal (juros remuneratórios, capitalização 

de juros, despesas de comissão e publicidade), com a consequente 

restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como 

postulou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Com a inicial, 

vieram os documentos de ID nº. 8212256 a 8212278. A decisão de ID nº. 

8263868 determinou que o requerente emendasse a petição inicial, o que 

foi devidamente cumprido no ID de nº. 8822864 a 8822900. A decisão de 

ID nº. 9096453 determinou que o requerente informasse o valor que 

entende incontroverso, tendo sido cumprido conforme petitório de ID nº. 

9267633. Recebida a inicial, o pleito de tutela antecipada foi indeferido (ID 

nº. 10008924). Devidamente citada (ID nº. 10710879), a requerida 

apresentou contestação no ID de nº. 11326473, impugnando, 

preliminarmente, o beneficio da justiça gratuita concedido ao requerente. 

No mérito, aduziu que a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato 

encontra-se em consonância com a legislação, não tendo sido cobrado 

percentual acima do ali descrito. Alegou ser legitima a cobrança de 

comissão de corretagem, não havendo que se falar em restituição de 

valores em favor do requerente. Afirmou serem inexistentes os danos 

morais aventados pelo requerente. Juntou os documentos de ID nº. 

11326477 a 11326484. O requerente apresentou impugnação à 

contestação refutando os argumentos da defesa (ID nº. 11341529). 

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID nº. 

11956167). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que 

o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, 

do Novo Código de Processo Civil, já que a questão debatida versa sobre 

matéria exclusivamente de direito. 1.1 – Da impugnação ao valor da causa: 

Denota-se que a requerida apresentou impugnação ao valor da causa, 

sob a justificativa de que o valor da causa deve corresponder ao valor do 

pedido de indenização por danos morais. Sobre o tema, insta salientar que 

o artigo 292 do Código de Processo Civil, dispõe acerca dos critérios 

específicos para atribuição ao valor da causa, no seguinte sentido: “Art. 

292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e 

será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida 

do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se 

houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto 

a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações 

mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de 

reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V 

- na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que 

os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver 

pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o Quando se pedirem 

prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e 

outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma 

prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo 

superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das 

prestações”. No caso, observa-se que o requerente ajuizou a presente 

demanda, postulando a revisão do instrumento particular de cessão e 

transferência de direito e obrigações firmado pelas partes e a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, atribuindo à 

causa a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais). Outrossim, instado 
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a quantificar o valor que entende controvertido, o requerente informou que 

o valor incontroverso é de R$64.379,25 (sessenta e quatro mil, trezentos 

e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), não tendo indicado, 

todavia, qual o beneficio econômico repercutiria a suposta abusividade 

das cláusulas debatidas. No ponto, cumpre registrar que, segundo o 

entendimento jurisprudencial, não havendo condições de se aferir o exato 

proveito econômico que se objetiva com a demanda, o valor que deve ser 

atribuído a causa é o valor integral do contrato. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - 

VALOR DA CAUSA - AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM O 

PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍICO. Nas ações 

revisionais de contrato, não sendo possível estimar o proveito econômico, 

o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato. O julgador pode 

e deve determinar a retificação do valor dado à causa, independentemente 

de impugnação, quando este divergir do critério legal”. (TJ-MG - AC: 

10024112944525002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA JULGADA 

IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE 

ALÇADA AO VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, CPC/73. VALOR DA 

CAUSA QUE DEVE SER O VALOR DO CONTRATO QUANDO NÃO FOR 

POSSÍVEL AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO COM A AÇÃO. 

PRECEDENTES DO STJ. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO APONTA O PROVEITO 

ECONÔMICO QUE SE OBJETIVA COM A DEMANDA. DECISÃO 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - AI 

- 1277427-5 - Cascavel - Rel.: Maria Roseli Guiessmann - Unânime - - J. 

09.11.2016)”. (TJ-PR - AI: 12774275 PR 1277427-5 (Acórdão), Relator: 

Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 09/11/2016, 14ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 1924 18/11/2016) Dessa forma, ante a 

cumulação de pedidos (revisional e indenização por danos morais), 

determino, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, para o valor de 

R$ 69.379,25 (sessenta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e 

vinte e cinco centavos), sendo a quantia de R$ 64.379,25 (sessenta e 

quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) 

referente ao valor do contrato e a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

referente ao pleito de indenização por danos morais. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTEÚDO ECONÔMICO DETERMINADO - 

VALOR DA CAUSA QUE, ANTE A CUMULAÇÃO DE PEDIDOS, DEVERÁ 

CORRESPONDER À SOMA DE TODOS ELES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

259, INCISOS II E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - CABIMENTO - PRECENTES DO STJ E 

DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - AI - 1362179-3 - 

Curitiba - Rel.: Clayton Camargo - Unânime - - J. 01.03.2016)”. (TJ-PR - AI: 

13621793 PR 1362179-3 (Acórdão), Relator: Clayton Camargo, Data de 

Julgamento: 01/03/2016, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1767 

28/03/2016) Desta forma, corrija-se a D.R.A, fazendo constar o valor da 

causa de R$ 69.379,25 (sessenta e nove mil, trezentos e setenta e nove 

reais e vinte e cinco centavos). 1.2– Da impugnação ao benefício da 

justiça gratuita: Denota-se, que a parte requerida alegou ser descabida a 

concessão da gratuidade da justiça ao requerente. Sobre o assunto, é 

importante consignar que assistência judiciária gratuita é instituto 

destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem 

prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas 

processuais. Outrossim, o parágrafo 3º, do artigo 99 do Novo Código de 

Processo Civil, prevê que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Destarte, 

analisando os autos, verifica-se que a requerida não trouxe aos autos 

elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do 

requerente, razão pela qual não há se falar em revogação do beneficio de 

assistência judiciária gratuita concedido a requerente. 2 – DO MÉRITO: 

Trata-se de ação revisional de contrato c/c pedido de indenização por 

danos morais e materiais, na qual o requerente pretende os expurgos dos 

encargos que alega abusivos, referente ao contrato para aquisição de 

imóvel firmado entre as partes, no que concerne à taxa de juros 

remuneratórios e sua capitalização e cobrança de despesas de comissão 

e publicidade. Cumpre ressaltar 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 consumidor e da requerida como fornecedora, na 

forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC. 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. Com tais considerações, verifica-se que a parte requerente 

aduziu que a requerida fez inserir sobre o contrato firmado entre as 

partes, de forma indevida, juros remuneratórios no importe de 0,50% 

mensais e de 6,00% ao ano, capitalizados e cumulados com correção 

monetária sob o índice IGPM. Sobre o tema, insta salientar que o negócio 

realizado não envolveu a captação de numerário ou obtenção de 

empréstimo em instituição bancária integrante do Sistema Financeiro da 

Habitação, mas consistiu em autofinanciamento de terrenos pela 

vendedora, não se sujeitando, portanto, ao regramento daquelas 

operações para venda de unidades residenciais edificadas. Nessa senda, 

vale realçar que a requerida não se enquadra no conceito de Instituição 

Financeira, pelo que não está autorizada a cobrar juros remuneratórios 

além da taxa de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 CC/02 c/c art. 161, § 

1º, do CTN), de acordo com o artigo 1º da Lei da Usura (Decreto Lei 

22.626/1933): "Art. 1º - É vedado, e será punido nos termos desta lei, 

estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da 

taxa legal." Nesse sentido, colaciona-se o entendimento emanado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “[...]Por não integrar a credora o Sistema 

Financeiro Nacional, deve incidir, na espécie, a Lei de Usura, em especial 

seu artigo 1º, que estabelece juros no patamar de 12% ao ano, ou seja, o 

dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao 

ano. 3. Recurso especial improvido". (STJ. REsp 673468 / MG, 4ª T., rel. 

Min. Luiz Felipe Salomão, j. 28/09/2010). Neste ponto, verifica-se da 

cláusula primeira, item “c”, do instrumento particular de cessão de 

transferência de direitos e obrigações, colacionado no ID de nº. 8212265, 

que foi estipulado o importe de 6,0% ao ano, a título de juros 

remuneratórios, ou seja, dentro do limite legal estipulado pelo artigo 406 do 

Código Civil, não havendo que se falar em ilegalidade. Nesse sentido: 

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. REVISÃO CONTRATUAL. Contrato 

de compra e venda de loteamento. Inexistência de abusividade na 

cobrança de juros. Juros de natureza compensatória, devidos pelo 

comprador que já está na posse do imóvel. Precedentes deste E. Tribunal 

de Justiça. Recurso desprovido. (TJ-SP 10200012220148260576 SP 

1020001-22.2014.8.26.0576, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 

06/03/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

06/03/2018) “Apelação cível Revisional de contrato de compra e venda 

Insurgência quanto à cobrança de juros remuneratórios e periodicidade do 

IGPM Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, segundo o 

art. 252 do Regimento Interno A cobrança dos juros respeitando o 

percentual de 12% ao ano é devida Pagamento a juros do preço do imóvel 

do qual já se tem disponibilidade Periodicidade do IGPM respeitada 

segundo previsão contratual, a cada doze meses, a partir da data de 

assinatura do contrato, a despeito do vencimento das parcelas em data 

posterior Possibilidade Recurso desprovido”. (TJ-SP - APL: 

00038149620128260358 SP 0003814-96.2012.8.26.0358, Relator: Silvério 

da Silva, Data de Julgamento: 13/08/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 21/08/2014) “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

Contrato de promessa de compra e venda referente a um lote urbano, sem 

previsão de construção. [...]JUROS REMUNERATÓRIOS. Superada a 

questão da limitação dos juros remuneratórios pelo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, na medida em que no presente caso, inexiste 

cobrança abusiva de juros, posto que os contratados não ultrapassaram 

os 12% ao ano. [...]”. (TJ-RS - AC: 70058197567 RS, Relator: Nelson José 

Gonzaga, Data de Julgamento: 08/05/2014, Décima Oitava Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2014) Outrossim, 

denota-se que os cálculos colacionados no Id de nº.8212256 não são 

suficientemente aptos a demonstrarem a incidência de cobrança de juros 

acima de 6,0% ao ano, haja vista que o requerente não levou em conta a 

evolução/amortização do débito e o reajuste anual das parcelas pelo IGPM. 

Além disso, denota-se do demonstrativo colacionado no ID de 

nº.11326484, que o requerente pagou algumas parcelas em atraso, o que 

fez incidir, além dos encargos da normalidade previsto no contrato firmado 

entre as partes, juros de mora, multa e atualização monetária decorrentes 
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da inadimplência. Com efeito, era onus do requerente demonstrar que a 

requerida cobrou encargos acima do disposto no instrumento contratual 

firmado entre as partes, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do 

Codigo de Processo Civil, o que comprovadamente não fez. Do mesmo 

modo, insta salientar que não caracteriza onerosidade excessiva a 

cumulação de juros remuneratórios com correção monetária, pois a 

correção monetária nada mais visa do que recompor o poder aquisitivo da 

moeda em face do decurso do tempo, não traduzindo qualquer ganho para 

o credor. Ademais, o IGPM é o indice índice usualmente utilizado em 

transações imobiliárias, não havendo a comprovação de qualquer 

abusividade. Sobre o tema, colhe-se o entendimento jurisprudencial: 

“CIVIL. AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A 

FORMA DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. 

REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES PELO IGPM E COBRANÇA DE JUROS 

REMUNERATÓRIOS DE 1% AO MÊS. LEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO. 

INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. EXTINÇÃO PARCIAL. 1. Na hipótese em tela, 

inexiste relação entre mutuário e mutuante, mas mera relação entre 

promitente comprador e promitente vendedor, na qual, por sua vez, restou 

avençado o reajuste das parcelas do preço. Nesse contexto, não há 

espaço para a discussão se a amortização das prestações deve ocorrer 

antes ou depois da correção do saldo devedor. 2. É legal a previsão 

contratual que prevê a incidência de IGP-M mais juros remuneratórios de 

1% ao mês como forma de reajuste das parcelas do preço. 3. Na ação de 

consignação em pagamento, a insuficiência dos depósitos não tem o 

condão de liberar o devedor do pagamento da obrigação contraída em sua 

totalidade, no entanto possui eficácia liberatória até o valor depositado, 

obstando em parte, os efeitos da mora”. (TJ-DF - APC: 20090110212583, 

Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2015, 2ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2015 . Pág.: 75) 

Outrossim, no que se refere a capitalização mensal dos juros, cumpre 

registrar que somente é admitida nos casos previstos em lei e ainda 

quando expressamente acordada nos contratos de mútuo firmados com 

instituições financeiras, sendo, portanto, incabível quando se trata de 

contrato de compra e venda de imóvel. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL 

- EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL - REVISÃO - TAXA DE JUROS - ABUSIVIDADE - 

INOCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINAL DO IMÓVEL - 

IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE 

DECAIMENTO/INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE MANTÉM. APELAÇÃO 

ADESIVA - FIXAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO - PERÍCIA - OBSERVÂNCIA 

DO VALOR APURADO EM OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES IMPOSTAS 

PELA SENTENÇA. Impossível a revisão do preço de venda do lote 

adquirido, vez que, na aceitação do preço originalmente proposto, 

manifestou-se livremente a vontade de ambos os contratantes, não se 

configurando, no tocante ao acordo quanto à coisa e seu preço, qualquer 

vício de consentimento. Não existe óbice à incidência de correção 

monetária sobre o saldo devedor, uma vez que se trata de mero 

instrumento de correção do poder aquisitivo da moeda. Constitui índice 

válido para medir a variação do poder aquisitivo da moeda o IGP-M, razão 

pela qual pode ser esta taxa empregada no cálculo da correção monetária. 

Pode o promitente-vendedor cobrar juros remuneratórios se financiou o 

valor do imóvel para a aquisição pelo promissário-comprador. Não se 

mostra abusiva a cláusula que estipula a cobrança de juros de 1% ao 

mês, sendo que tal índice apresenta-se perfeitamente adequado e dentro 

do que prevê a Lei de Usura (Decreto Lei 22.626/33), contudo, sua 

incidência deve se dar de forma simples e não capitalizada, conforme 

previsto no contrato, uma vez que a capitalização de juros é vedada pelo 

ordenamento jurídico. Restando claro nos autos que o valor exequendo foi 

fixado com base na conclusão da perícia, em que foram observadas as 

diretrizes impostas pela sentença, não há falar em irregularidade." (TJMG - 

Ap. 1.0701.08.249308-4/001 - rel. Des.(a) Luciano Pinto - j. 14/06/2012 - 

publ. 26/06/2012) "PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO 

- JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA DESDE A ASSINATURA - 

POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ABUSIVIDADE - 

PARCELAS CORRIGIDAS PELO INCC - IMPOSSIBILIDADE APÓS TÉRMINO 

DA CONSTRUÇÃO - UTILIZAÇÃO DO INPC APÓS A ENTREGA DAS 

CHAVES - HONORÁRIOS PERICIAIS - ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO 

PREVISTO NO ART. 3º DA LEI 1.060/50. Em contrato de financiamento 

firmado direto com a construtora, os juros remuneratórios podem incidir 

desde a assinatura e antes da entrega das chaves, havendo contratação 

expressa e fixação da taxa nos limites dos juros legais. A capitalização 

mensal dos juros somente é admitida nos casos previstos em lei e ainda 

quando expressamente acordada nos contratos de mútuo firmados com 

instituições financeiras, sendo, portanto, incabível quando se trata de 

contrato de compra e venda de imóvel[...]." (TJMG - Ap. 

1.0024.06.087855-0/001 - rel. Des. Fernando Caldeira Brant - 11ª Câm. 

Cível - j. 16/06/2010 - publ. 28/06/2010) No caso, não se vislumbra a 

cobrança de capitalização de juros, ante a ausência de previsão 

contratual, de modo que não há se falar em ilegalidade. Com efeito, 

denota-se do cálculo de ID nº. 11326484, que os juros são pagos a cada 

prestação, juntamente com uma fração do capital, não havendo cumulação 

de juros. Desta forma, inexistindo previsão contratual dispondo acerca da 

cobrança de capitalização de juros, bem como ausentes de elementos 

probatórios neste sentido, não há que se falar em abusividade. A 

propósito: “[...] Não denoto a existência de abusividade e ile-galidade de 

capitalização de juros, mormente porque não há incidência do referido 

encargo no contrato carreados aos autos. [...].” (TJ-GO - AC: 

01501263920078090051, Relator: DR(A). WILSON SAFATLE FAIAD, Data 

de Julgamento: 13/09/2016, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 

2116 de 22/09/2016) Ademais, no que tange a cobrança de despesas de 

comissão e publicidade, cumpre salientar que sua cobrança não é ilegal, 

tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

1599511/SP, pelo rito do recurso repetitivo, considerado válida a cláusula 

contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de 

corretagem, fixando a tese jurídica a ser observada pelos tribunais locais, 

nos seguintes termos: “I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem 

nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o 

preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da 

comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo 

promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e 

venda de imóvel". (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso 

Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 

Assim, verifica-se que o requerente assinou o instrumento de cessão 

particular de cessão de transferência de direitos e obrigações (ID nº. 

8212265), na qual anuiu a todos os termos do contrato de compromisso de 

compra e venda firmado entre o adquirente primário e a requerida 

(Cláusula Primeira – ID nº. 8212265). Ademais, o instrumento particular de 

compromisso de compra e venda de imóvel urbano em loteamento (ID nº. 

11326482) prevê expressamente o valor total da unidade (R$64.554,00) e 

o valor da comissão de corretagem e publicidade (10%) em sua cláusula 

segunda, parágrafo primeiro, tendo ciência, portanto, do preço do serviço 

e do valor da unidade. Desta forma, verifica-se que o requerente foi 

claramente informado acerca da cobrança da corretagem no momento da 

contratação, motivo pelo qual, não há que se falar em abusividade. Nesse 

sentido: “Revisional de contrato. Compra e venda de imóvel em 

construção. Comissão de corretagem. Legitimidade passiva da vendedora. 

Questão decidida pelo C. STJ com o julgamento do REsp 1599511/SP pelo 

rito do recurso repetitivo. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem. Inexistência 

de abusividade. Cobrança devida. Ação que é improcedente. Recurso 

provido”. (TJ-SP 10002230720158260358 SP 1000223-07.2015.8.26.0358, 

Relator: Maia da Cunha, Data de Julgamento: 27/03/2018, 30ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2018) Nessa 

toada, denota-se que não restou comprovada a incidência de encargos 

abusivos no contrato firmado entre as partes, que impliuem em 

onerosidade excessiva, tampouco a incidência de eventos modificadores 

das bases objetivas do negócio em questão, razão pela qual, não há que 

se falar em aplicação da Teoria de Imprevisão. Nesse sentido, 

coalciona-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça: “[...] A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da 

teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a 

demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais 

vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento 

imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e 

extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor 

da prestação, demandando tutela jurisdicional específica”. [...] (STJ - REsp: 

1321614 SP 2012/0088876-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, 
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Data de Publicação: DJe 03/03/2015) “[...] A jurisprudência desta Corte é 

pacífica em que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão 

judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a 

ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e 

extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere 

excessivamente uma das partes contratantes” [...] (REsp 1045951/MA, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 

22/03/2017). Do mesmo modo, não há que se falar em restituição de 

valores ao requerente, tampouco em repetição do indébito, haja vista que 

não restou comprovada a cobrança de encargos abusivos por parte da 

requerida. Neste sentido: Por fim, no tocante ao requerimento de 

indenização por danos morais, insta salientar que não resou comprovada 

nenhuma conduta ilicita perperada pela requerida, razão pela qual, não há 

que se falar em ressarcimento dos danos sofridos pelo requerente. Nesse 

sentido: "APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL AFASTADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO RÉU - 

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA[...] Não há que se falar em 

indenização por dano moral em face de instituição financeira credora que 

nada mais faz do que cobrar do devedor o pagamento dos contratos de 

empréstimo por ambos avençados". (TJ-MG - AC: 10433110165621001 

MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014) “[...] 

Ausência de conduta ilícita nova e suficientemente gravosa da ré que 

justificasse a fixação de penalidade/indenização em ação diversa daquela 

em que pactuado o acordo. Ausência de danos efetivos à esfera 

extrapatrimonial da parte autora que leva à improcedência da pretensão 

indenizatória. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. 4. 

Invertida a... condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência. 

Honorários advocatícios de sucumbência fixados em observância ao que 

dispõe o artigo 20 do Código de Processo Civil em seus parágrafos 3º e 

4º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 

70066948688, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 11/11/2015)”. (TJ-RS - AGV: 

70066948688 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de 

Julgamento: 11/11/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/11/2015) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, condenando o requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no 

artigo 85, §2º, incisos I a IV do Novo Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária 

gratuita (ID nº. 9096456). Com o trânsito em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007363-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

MARIA CONCEICAO SALVADOR DE MATOS (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1007363-03.2017.8.11.0015 MARIA CONCEIÇÃO 

SALVADOR DE MATOS, devidamente qualificado e representado nos 

autos, ingressou com a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do LOTEADORA ASSAÍ S/S 

LTDA, alegando ser cessionário de direitos e obrigações, decorrentes do 

instrumento particular de cessão firmado com terceiro, para aquisição de 

imóvel da requerida. Aduz que o contrato é de adesão, contém juros 

abusivos cumulados com correção monetária e que o reajuste das 

parcelas tornará o contrato “impagável”, de modo que deve ser revisto, 

diante da onerosidade excessiva, com base na teoria da imprevisão. 

Alega que devem ser revistos os juros no importe 0,50%, ao mês, a 

capitalização, bem como devem ser excluídas as despesas com 

comissões e publicidades, no percentual de 10% do contrato, haja vista 

que se trata de cláusula impositiva. Ademais, que foram cobrados valores 

superiores ao contratado e que isto lhe causou danos morais. Requereu, 

em tutela antecipada, o depósito judicial do valor das parcelas que reputa 

incontroverso. Ao final, pleiteou pela revisão do contrato com o expurgo 

dos valores cobrados de forma ilegal (juros remuneratórios, capitalização 

de juros, despesas de comissão e publicidade), com a consequente 

restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como 

postulou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Com a inicial, 

vieram os documentos de ID nº. 8171081 a 8171176. A decisão de ID nº. 

8251981 determinou que a requerente emendasse a petição inicial, o que 

foi devidamente cumprido no ID de nº. 9050867 e 9748285. A decisão de 

ID nº. 91589871 determinou que a requerente informasse o valor que 

entende incontroverso, tendo sido cumprido conforme petitório de ID nº. 

9748285. Recebida a inicial, o pleito de tutela antecipada foi indeferido (ID 

nº. 10009014). Devidamente citada (ID nº. 10652159), a requerida 

apresentou contestação no ID de nº. 11301043, impugnando o valor 

atribuído a causa e o beneficio da justiça gratuita concedido ao 

requerente. No mérito, aduziu que a taxa de juros remuneratórios prevista 

no contrato encontra-se em consonância com a legislação, não tendo sido 

cobrado percentual acima do ali descrito. Alegou ser legitima a cobrança 

de comissão de corretagem, não havendo que se falar em restituição de 

valores em favor do requerente. Afirmou serem inexistentes os danos 

morais e materiais aventados pelo requerente. Juntou os documentos de 

ID nº. 11301045 a 11301051. O requerente apresentou impugnação à 

contestação refutando os argumentos da defesa (ID nº. 11315886). 

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID nº. 

11955438). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que 

o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, 

do Novo Código de Processo Civil, já que a questão debatida versa sobre 

matéria exclusivamente de direito. 1.1 – Da impugnação ao valor da causa: 

Denota-se que a requerida apresentou impugnação ao valor da causa, 

sob a justificativa de que o valor da causa deve corresponder ao valor do 

pedido de indenização por danos morais. Sobre o tema, insta salientar que 

o artigo 292 do Código de Processo Civil, dispõe acerca dos critérios 

específicos para atribuição ao valor da causa, no seguinte sentido: “Art. 

292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e 

será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida 

do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se 

houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto 

a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações 

mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de 

reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V 

- na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que 

os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver 

pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o Quando se pedirem 

prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e 

outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma 

prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo 

superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das 

prestações”. No caso, observa-se que a requerente ajuizou a presente 

demanda, postulando a revisão do instrumento particular de cessão e 

transferência de direito e obrigações firmado pelas partes e a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, atribuindo à 

causa a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais). Outrossim, instada 

a quantificar o valor que entende controvertido, a requerente informou que 

o valor incontroverso é de R$31.435,99 (trinta e um mil, quatrocentos e 

trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), não tendo indicado, 

todavia, qual o valor do beneficio econômico repercutiria a suposta 

abusividade das cláusulas debatidas. No ponto, cumpre registrar que, 

segundo o entendimento jurisprudencial, não havendo condições de se 

aferir o exato proveito econômico que se objetiva com a demanda, o valor 

que deve ser atribuído a causa é o valor integral do contrato. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO - VALOR DA CAUSA - AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA 

COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍICO. 

Nas ações revisionais de contrato, não sendo possível estimar o proveito 
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econômico, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato. O 

julgador pode e deve determinar a retificação do valor dado à causa, 

independentemente de impugnação, quando este divergir do critério legal”. 

(TJ-MG - AC: 10024112944525002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA JULGADA 

IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE 

ALÇADA AO VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, CPC/73. VALOR DA 

CAUSA QUE DEVE SER O VALOR DO CONTRATO QUANDO NÃO FOR 

POSSÍVEL AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO COM A AÇÃO. 

PRECEDENTES DO STJ. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO APONTA O PROVEITO 

ECONÔMICO QUE SE OBJETIVA COM A DEMANDA. DECISÃO 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - AI 

- 1277427-5 - Cascavel - Rel.: Maria Roseli Guiessmann - Unânime - - J. 

09.11.2016)”. (TJ-PR - AI: 12774275 PR 1277427-5 (Acórdão), Relator: 

Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 09/11/2016, 14ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 1924 18/11/2016) Dessa forma, ante a 

cumulação de pedidos (revisional e indenização por danos morais), 

determino, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, para o valor de 

R$ 60.123,18 (sessenta mil, cento e vinte e três reais e dezoito centavos), 

sendo a quantia de R$ 55.123,18 (cinquenta e cinco mil, cento e vinte e 

três reais e dezoito centavos) referente ao valor do contrato e a quantia 

de R$5.000,00 (cinco mil reais) referente ao pleito de indenização por 

danos morais. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - CONTEÚDO ECONÔMICO DETERMINADO - VALOR DA CAUSA 

QUE, ANTE A CUMULAÇÃO DE PEDIDOS, DEVERÁ CORRESPONDER À 

SOMA DE TODOS ELES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259, INCISOS II E V, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - 

CABIMENTO - PRECENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

(TJPR - 7ª C.Cível - AI - 1362179-3 - Curitiba - Rel.: Clayton Camargo - 

Unânime - - J. 01.03.2016)”. (TJ-PR - AI: 13621793 PR 1362179-3 

(Acórdão), Relator: Clayton Camargo, Data de Julgamento: 01/03/2016, 7ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1767 28/03/2016) Desta forma, 

corrija-se a D.R.A, fazendo constar o valor da causa de R$ 60.123,18 

(sessenta mil, cento e vinte e três reais e dezoito centavos). 1.2 – Da 

impugnação ao benefício da justiça gratuita: Denota-se, outrossim, que a 

parte requerida alegou ser descabida a concessão da gratuidade da 

justiça ao requerente. Sobre o assunto, é importante consignar que 

assistência judiciária gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes 

que não possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, 

caso tenham que recolher as custas processuais. Outrossim, o parágrafo 

3º, do artigo 99 do Novo Código de Processo Civil, prevê que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural. Destarte, analisando os autos, verifica-se que a requerida 

não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a presunção de 

hipossuficiência do requerente, razão pela qual não há se falar em 

revogação do beneficio de assistência judiciária gratuita concedido a 

requerente. 2 – DO MÉRITO: Trata-se de ação revisional de contrato c/c 

pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual a requerente 

pretende os expurgos dos encargos que alega abusivos, referente ao 

contrato para aquisição de imóvel firmado entre as partes, no que 

concerne à taxa de juros remuneratórios e sua capitalização e cobrança 

de despesas de comissão e publicidade. Cumpre ressaltar 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 consumidor e da requerida como 

fornecedora, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC. 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. Com tais considerações, verifica-se que a parte 

requerente aduziu que a requerida fez inserir sobre o contrato firmado 

entre as partes, de forma indevida, juros remuneratórios no importe de 

0,50% mensais e de 6,00% ao ano, capitalizados e cumulados com 

correção monetária sob o índice IGPM. Sobre o tema, insta salientar que o 

negócio realizado não envolveu a captação de numerário ou obtenção de 

empréstimo em instituição bancária integrante do Sistema Financeiro da 

Habitação, mas consistiu em autofinanciamento de terrenos pela 

vendedora, não se sujeitando, portanto, ao regramento daquelas 

operações para venda de unidades residenciais edificadas. Nessa senda, 

vale realçar que a requerida não se enquadra no conceito de Instituição 

Financeira, pelo que não está autorizada a cobrar juros remuneratórios 

além da taxa de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 CC/02 c/c art. 161, § 

1º, do CTN), de acordo com o artigo 1º da Lei da Usura (Decreto Lei 

22.626/1933): "Art. 1º - É vedado, e será punido nos termos desta lei, 

estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da 

taxa legal." Nesse sentido, colaciona-se o entendimento emanado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “[...]Por não integrar a credora o Sistema 

Financeiro Nacional, deve incidir, na espécie, a Lei de Usura, em especial 

seu artigo 1º, que estabelece juros no patamar de 12% ao ano, ou seja, o 

dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao 

ano. 3. Recurso especial improvido". (STJ. REsp 673468 / MG, 4ª T., rel. 

Min. Luiz Felipe Salomão, j. 28/09/2010). Neste ponto, verifica-se da 

cláusula primeira, item “c”, do instrumento particular de cessão de 

transferência de direitos e obrigações, colacionado no ID de nº. 8171131, 

que foi estipulado o importe de 6,0% ao ano, a título de juros 

remuneratórios, ou seja, dentro do limite legal estipulado pelo artigo 406 do 

Código Civil, não havendo que se falar em ilegalidade. Nesse sentido: 

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. REVISÃO CONTRATUAL. Contrato 

de compra e venda de loteamento. Inexistência de abusividade na 

cobrança de juros. Juros de natureza compensatória, devidos pelo 

comprador que já está na posse do imóvel. Precedentes deste E. Tribunal 

de Justiça. Recurso desprovido. (TJ-SP 10200012220148260576 SP 

1020001-22.2014.8.26.0576, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 

06/03/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

06/03/2018) “Apelação cível Revisional de contrato de compra e venda 

Insurgência quanto à cobrança de juros remuneratórios e periodicidade do 

IGPM Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, segundo o 

art. 252 do Regimento Interno A cobrança dos juros respeitando o 

percentual de 12% ao ano é devida Pagamento a juros do preço do imóvel 

do qual já se tem disponibilidade Periodicidade do IGPM respeitada 

segundo previsão contratual, a cada doze meses, a partir da data de 

assinatura do contrato, a despeito do vencimento das parcelas em data 

posterior Possibilidade Recurso desprovido”. (TJ-SP - APL: 

00038149620128260358 SP 0003814-96.2012.8.26.0358, Relator: Silvério 

da Silva, Data de Julgamento: 13/08/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 21/08/2014) “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

Contrato de promessa de compra e venda referente a um lote urbano, sem 

previsão de construção. [...]JUROS REMUNERATÓRIOS. Superada a 

questão da limitação dos juros remuneratórios pelo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, na medida em que no presente caso, inexiste 

cobrança abusiva de juros, posto que os contratados não ultrapassaram 

os 12% ao ano. [...]”. (TJ-RS - AC: 70058197567 RS, Relator: Nelson José 

Gonzaga, Data de Julgamento: 08/05/2014, Décima Oitava Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2014) Outrossim, 

denota-se que a requerente não colacinou nos autos nenhum elemento 

probatório que demonstre a incidência de juros remuneratórios acima de 

de 6,0% ao ano, posto que não juntou demonstrativo de débitos e os 

comprovantes de ID nº. 8171127 não fazem menção a juros acima do 

previsto em contrato. Com efeito, era onus do requerente demonstrar que 

a requerida cobrou encargos acima do disposto no instrumento contratual 

firmado entre as partes, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do 

Codigo de Processo Civil, o que comprovadamente não fez. Do mesmo 

modo, insta salientar que não caracteriza onerosidade excessiva a 

cumulação de juros remuneratórios com correção monetária, pois a 

correção monetária nada mais visa do que recompor o poder aquisitivo da 

moeda em face do decurso do tempo, não traduzindo qualquer ganho para 

o credor. Ademais, o IGPM é o indice índice usualmente utilizado em 

transações imobiliárias, não havendo a comprovação de qualquer 

abusividade. Sobre o tema, colhe-se o entendimento jurisprudencial: 

“CIVIL. AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A 

FORMA DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. 

REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES PELO IGPM E COBRANÇA DE JUROS 

REMUNERATÓRIOS DE 1% AO MÊS. LEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO. 

INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. EXTINÇÃO PARCIAL. 1. Na hipótese em tela, 
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inexiste relação entre mutuário e mutuante, mas mera relação entre 

promitente comprador e promitente vendedor, na qual, por sua vez, restou 

avençado o reajuste das parcelas do preço. Nesse contexto, não há 

espaço para a discussão se a amortização das prestações deve ocorrer 

antes ou depois da correção do saldo devedor. 2. É legal a previsão 

contratual que prevê a incidência de IGP-M mais juros remuneratórios de 

1% ao mês como forma de reajuste das parcelas do preço. 3. Na ação de 

consignação em pagamento, a insuficiência dos depósitos não tem o 

condão de liberar o devedor do pagamento da obrigação contraída em sua 

totalidade, no entanto possui eficácia liberatória até o valor depositado, 

obstando em parte, os efeitos da mora”. (TJ-DF - APC: 20090110212583, 

Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2015, 2ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2015 . Pág.: 75) 

Outrossim, no que se refere a capitalização mensal dos juros, cumpre 

registrar que somente é admitida nos casos previstos em lei e ainda 

quando expressamente acordada nos contratos de mútuo firmados com 

instituições financeiras, sendo, portanto, incabível quando se trata de 

contrato de compra e venda de imóvel. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL 

- EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL - REVISÃO - TAXA DE JUROS - ABUSIVIDADE - 

INOCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINAL DO IMÓVEL - 

IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE 

DECAIMENTO/INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE MANTÉM. APELAÇÃO 

ADESIVA - FIXAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO - PERÍCIA - OBSERVÂNCIA 

DO VALOR APURADO EM OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES IMPOSTAS 

PELA SENTENÇA. Impossível a revisão do preço de venda do lote 

adquirido, vez que, na aceitação do preço originalmente proposto, 

manifestou-se livremente a vontade de ambos os contratantes, não se 

configurando, no tocante ao acordo quanto à coisa e seu preço, qualquer 

vício de consentimento. Não existe óbice à incidência de correção 

monetária sobre o saldo devedor, uma vez que se trata de mero 

instrumento de correção do poder aquisitivo da moeda. Constitui índice 

válido para medir a variação do poder aquisitivo da moeda o IGP-M, razão 

pela qual pode ser esta taxa empregada no cálculo da correção monetária. 

Pode o promitente-vendedor cobrar juros remuneratórios se financiou o 

valor do imóvel para a aquisição pelo promissário-comprador. Não se 

mostra abusiva a cláusula que estipula a cobrança de juros de 1% ao 

mês, sendo que tal índice apresenta-se perfeitamente adequado e dentro 

do que prevê a Lei de Usura (Decreto Lei 22.626/33), contudo, sua 

incidência deve se dar de forma simples e não capitalizada, conforme 

previsto no contrato, uma vez que a capitalização de juros é vedada pelo 

ordenamento jurídico. Restando claro nos autos que o valor exequendo foi 

fixado com base na conclusão da perícia, em que foram observadas as 

diretrizes impostas pela sentença, não há falar em irregularidade." (TJMG - 

Ap. 1.0701.08.249308-4/001 - rel. Des.(a) Luciano Pinto - j. 14/06/2012 - 

publ. 26/06/2012) "PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO 

- JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA DESDE A ASSINATURA - 

POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ABUSIVIDADE - 

PARCELAS CORRIGIDAS PELO INCC - IMPOSSIBILIDADE APÓS TÉRMINO 

DA CONSTRUÇÃO - UTILIZAÇÃO DO INPC APÓS A ENTREGA DAS 

CHAVES - HONORÁRIOS PERICIAIS - ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO 

PREVISTO NO ART. 3º DA LEI 1.060/50. Em contrato de financiamento 

firmado direto com a construtora, os juros remuneratórios podem incidir 

desde a assinatura e antes da entrega das chaves, havendo contratação 

expressa e fixação da taxa nos limites dos juros legais. A capitalização 

mensal dos juros somente é admitida nos casos previstos em lei e ainda 

quando expressamente acordada nos contratos de mútuo firmados com 

instituições financeiras, sendo, portanto, incabível quando se trata de 

contrato de compra e venda de imóvel[...]." (TJMG - Ap. 

1.0024.06.087855-0/001 - rel. Des. Fernando Caldeira Brant - 11ª Câm. 

Cível - j. 16/06/2010 - publ. 28/06/2010) No caso, não se vislumbra a 

cobrança de capitalização de juros, ante a ausência de previsão 

contratual, de modo que não há se falar em ilegalidade. Com efeito, 

denota-se do cálculo de ID nº. 11301051, colacionado pela requerida, que 

os juros são pagos a cada prestação, juntamente com uma fração do 

capital, não havendo cumulação de juros. Desta forma, inexistindo 

previsão contratual dispondo acerca da cobrança de capitalização de 

juros, bem como ausentes de elementos probatórios neste sentido, não há 

que se falar em abusividade. A propósito: “[...] Não denoto a existência de 

abusividade e ile-galidade de capitalização de juros, mormente porque não 

há incidência do referido encargo no contrato carreados aos autos. [...].” 

(TJ-GO - AC: 01501263920078090051, Relator: DR(A). WILSON SAFATLE 

FAIAD, Data de Julgamento: 13/09/2016, 6A CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: DJ 2116 de 22/09/2016) Ademais, no que tange a cobrança de 

despesas de comissão e publicidade, cumpre salientar que sua cobrança 

não é ilegal, tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

do REsp 1599511/SP, pelo rito do recurso repetitivo, considerado válida a 

cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar 

comissão de corretagem, fixando a tese jurídica a ser observada pelos 

tribunais locais, nos seguintes termos: “I - TESE PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem 

nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o 

preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da 

comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo 

promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e 

venda de imóvel". (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso 

Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 

Assim, verifica-se que o requerente assinou o instrumento de cessão 

particular de cessão de transferência de direitos e obrigações (ID nº. 

8171131), na qual anuiu a todos os termos do contrato de compromisso de 

compra e venda firmado entre o adquirente primário e a requerida 

(Cláusula Primeira – ID nº8171152). Ademais, o instrumento particular de 

compromisso de compra e venda de imóvel urbano em loteamento (ID nº 

8171131) prevê expressamente o valor total da unidade (R$54.192,00) e o 

valor da comissão de corretagem e publicidade (10%) em sua cláusula 

segunda, parágrafo primeiro, tendo ciência, portanto, do preço do serviço 

e do valor da unidade. Desta forma, verifica-se que o requerente foi 

claramente informado acerca da cobrança da corretagem no momento da 

contratação, motivo pelo qual, não há que se falar em abusividade. Nesse 

sentido: “Revisional de contrato. Compra e venda de imóvel em 

construção. Comissão de corretagem. Legitimidade passiva da vendedora. 

Questão decidida pelo C. STJ com o julgamento do REsp 1599511/SP pelo 

rito do recurso repetitivo. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem. Inexistência 

de abusividade. Cobrança devida. Ação que é improcedente. Recurso 

provido”. (TJ-SP 10002230720158260358 SP 1000223-07.2015.8.26.0358, 

Relator: Maia da Cunha, Data de Julgamento: 27/03/2018, 30ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2018) Nessa 

toada, denota-se que não restou comprovada a incidência de encargos 

abusivos no contrato firmado entre as partes, que impliuem em 

onerosidade excessiva, tampouco a incidência de eventos modificadores 

das bases objetivas do negócio em questão, razão pela qual, não há que 

se falar em aplicação da Teoria de Imprevisão. Nesse sentido, 

coalciona-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça: “[...] A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da 

teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a 

demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais 

vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento 

imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e 

extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor 

da prestação, demandando tutela jurisdicional específica”. [...] (STJ - REsp: 

1321614 SP 2012/0088876-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 03/03/2015) “[...] A jurisprudência desta Corte é 

pacífica em que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão 

judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a 

ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e 

extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere 

excessivamente uma das partes contratantes” [...] (REsp 1045951/MA, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 

22/03/2017). Do mesmo modo, não há que se falar em restituição de 

valores ao requerente, tampouco em repetição do indébito, haja vista que 

não restou comprovada a cobrança de encargos abusivos por parte da 

requerida. Neste sentido: Por fim, no tocante ao requerimento de 

indenização por danos morais, insta salientar que não resou comprovada 

nenhuma conduta ilicita perperada pela requerida, razão pela qual, não há 

que se falar em ressarcimento dos danos sofridos pelo requerente. Nesse 

sentido: "APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANO 
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MORAL AFASTADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO RÉU - 

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA[...] Não há que se falar em 

indenização por dano moral em face de instituição financeira credora que 

nada mais faz do que cobrar do devedor o pagamento dos contratos de 

empréstimo por ambos avençados". (TJ-MG - AC: 10433110165621001 

MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014) “[...] 

Ausência de conduta ilícita nova e suficientemente gravosa da ré que 

justificasse a fixação de penalidade/indenização em ação diversa daquela 

em que pactuado o acordo. Ausência de danos efetivos à esfera 

extrapatrimonial da parte autora que leva à improcedência da pretensão 

indenizatória. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. 4. 

Invertida a... condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência. 

Honorários advocatícios de sucumbência fixados em observância ao que 

dispõe o artigo 20 do Código de Processo Civil em seus parágrafos 3º e 

4º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 

70066948688, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 11/11/2015)”. (TJ-RS - AGV: 

70066948688 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de 

Julgamento: 11/11/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/11/2015) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no 

artigo 85, §2º, incisos I a IV do Novo Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (ID nº. 9159871). Com o trânsito em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007514-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

SILVESTRE FERNANDES CORREA (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007514-66.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, movida por SILVESTRE FERNANDES CORREA em face de 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA. No ID nº 8257921 a parte autora foi 

intimada para emendar a inicial, para comprovar a hipossuficiência 

alegada. No ID nº 11557236, foi indeferida a assistência judiciária gratuita, 

sendo a parte autora intimada para recolher as custas e taxas 

processuais. No ID nº 15623528 foi certificado que decorreu o prazo sem 

que a parte recolhesse as custas. DECIDO. Verifico que a parte autora 

não comprovou o recolhimento das taxas e custas processuais devidas. 

O art. 290 do CPC estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito 

se a parte , intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, 

dispõe que: “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição 

inicial”. O indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, 

conforme estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de 

tais disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais 

devidas é causa de extinção do processo, independentemente da 

intimação pessoal da parte, conforme já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da 

gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de 

origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a 

intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). 

(TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). Ante o exposto, 

considerando que o autor não providenciou o recolhimento das custas 

processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000842-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I C GASPAR - ME (EXECUTADO)

ISABEL CAMPOS GASPAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000842-08.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes em ID nº 13047964. Em consequência, com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

1000842-08.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE movida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO 

MT em face I C GASPAR ME e ISABEL CAMPOS GASPAR. Tendo em vista 

que a transação ocorreu antes da prolação da sentença, ficam as partes 

dispensadas das custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008498-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

MIGUEL DE CRISTO BUENO (REQUERENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1008498-50.2017.8.11.0015 MIGUEL DE CRISTO 

BUENO, devidamente qualificado e representado nos autos, ingressou 

com a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de LOTEADORA ASSAÍ S/S 

LTDA, alegando ter firmado com a requerida instrumento particular de 

compromisso de venda e compra, para aquisição de imóvel da requerida. 

Aduz que o contrato é de adesão, contém juros abusivos cumulados com 

correção monetária e que o reajuste das parcelas tornará o contrato 

“impagável”, de modo que deve ser revisto, diante da onerosidade 

excessiva, com base na teoria da imprevisão. Alega que devem ser 

revistos os juros no importe 0,50%, ao mês, a capitalização, bem como 

devem ser excluídas as despesas com comissões e publicidades, no 

percentual de 10% do contrato, haja vista que se trata de cláusula 

impositiva. Ademais, que foram cobrados valores superiores ao 

contratado e que isto lhe causou danos morais. Requereu, em tutela 

antecipada, o depósito judicial do valor das parcelas que reputa 

incontroverso. Ao final, pleiteou pela revisão do contrato com o expurgo 

dos valores cobrados de forma ilegal (juros remuneratórios, capitalização 

de juros, despesas de comissão e publicidade), com a consequente 

restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como 

postulou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 427 de 524



danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Com a inicial, 

vieram os documentos de ID nº. 8853910 a 8854033. A decisão de Id nº. 

9104828 determinou que o requerente emendasse a petição inicial, 

quantificando o valor incontroverso do débito, o que foi devidamente 

cumprido no ID de 9848531. Recebida a inicial, o pleito de tutela antecipada 

foi indeferido (ID nº. 10152895). Devidamente citada (ID nº. 10343521), a 

requerida apresentou contestação no ID de nº. 11301111, impugnando o 

valor atribuído a causa e o beneficio da justiça gratuita concedido ao 

requerente. No mérito, aduziu que a taxa de juros remuneratórios prevista 

no contrato encontra-se em consonância com a legislação, não tendo sido 

cobrado percentual acima do ali descrito. Alegou ser legitima a cobrança 

de comissão de corretagem, não havendo que se falar em restituição de 

valores em favor do requerente. Afirmou serem inexistentes os danos 

morais e materiais aventados pelo requerente. Juntou os documentos de 

ID nº. 11301112 a 11301174. O requerente apresentou impugnação à 

contestação, refutando os argumentos da defesa (ID nº. 11315646). 

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID nº. 

11764177). A decisão de ID nº. 11764564 determinou que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, sendo que ambas 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID nº. 11808822 a 

12170752). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que 

o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, 

do Novo Código de Processo Civil, já que a questão debatida versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, notadamente diante da manifestação 

das partes neste sentido. 1.1 – Da impugnação ao valor da causa: 

Denota-se que a requerida apresentou impugnação ao valor da causa, 

sob a justificativa de que o valor da causa deve corresponder ao valor do 

pedido de indenização por danos morais. Sobre o tema, insta salientar que 

o artigo 292 do Código de Processo Civil, dispõe acerca dos critérios 

específicos para atribuição ao valor da causa, no seguinte sentido: “Art. 

292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e 

será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida 

do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se 

houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto 

a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações 

mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de 

reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V 

- na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que 

os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver 

pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o Quando se pedirem 

prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e 

outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma 

prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo 

superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das 

prestações”. No caso, observa-se que o requerente ajuizou a presente 

demanda, postulando a revisão do instrumento particular de compra e 

venda de imóvel firmado pelas partes e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, atribuindo à causa a 

importância de R$15.000,00 (quinze mil reais). Outrossim, instado a 

quantificar o valor que entende controvertido, o requerente informou que o 

valor incontroverso é de R$15.241,36 (quinze mil, duzentos e quarenta e 

um reais e trinta e seis centavos), não tendo indicado, todavia, qual o 

beneficio econômico repercutiria a suposta abusividade das cláusulas 

debatidas. No ponto, cumpre registrar que, segundo o entendimento 

jurisprudencial, não havendo condições de se aferir o exato proveito 

econômico que se objetiva com a demanda, o valor que deve ser atribuído 

a causa é o valor integral do contrato. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - VALOR DA CAUSA - 

AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO 

PRETENDIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍICO. Nas ações revisionais de contrato, 

não sendo possível estimar o proveito econômico, o valor da causa deve 

corresponder ao valor do contrato. O julgador pode e deve determinar a 

retificação do valor dado à causa, independentemente de impugnação, 

quando este divergir do critério legal”. (TJ-MG - AC: 10024112944525002 

MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE 

ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE ALÇADA AO VALOR DA CAUSA. ART. 259, 

V, CPC/73. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER O VALOR DO CONTRATO 

QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO 

PRETENDIDO COM A AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PETIÇÃO INICIAL QUE 

NÃO APONTA O PROVEITO ECONÔMICO QUE SE OBJETIVA COM A 

DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

(TJPR - 14ª C.Cível - AI - 1277427-5 - Cascavel - Rel.: Maria Roseli 

Guiessmann - Unânime - - J. 09.11.2016)”. (TJ-PR - AI: 12774275 PR 

1277427-5 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de 

Julgamento: 09/11/2016, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1924 

18/11/2016) Dessa forma, ante a cumulação de pedidos (revisional e 

indenização por danos morais), determino a correção do valor da causa 

para o montante de R$ 53.396,80 (cinquenta e três mil, trezentos e 

noventa e seis reais e oitenta centavos), que corresponde à soma dos 

pedidos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTEÚDO 

ECONÔMICO DETERMINADO - VALOR DA CAUSA QUE, ANTE A 

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS, DEVERÁ CORRESPONDER À SOMA DE 

TODOS ELES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259, INCISOS II E V, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL - COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - CABIMENTO - 

PRECENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - AI - 

1362179-3 - Curitiba - Rel.: Clayton Camargo - Unânime - - J. 01.03.2016)”. 

(TJ-PR - AI: 13621793 PR 1362179-3 (Acórdão), Relator: Clayton Camargo, 

Data de Julgamento: 01/03/2016, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

1767 28/03/2016) Desta forma, corrija-se a D.R.A. 1.2 – Da impugnação ao 

benefício da justiça gratuita: A assistência judiciária gratuita é instituto 

destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem 

prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas 

processuais. Outrossim, o parágrafo 3º, do artigo 99 do Novo Código de 

Processo Civil, prevê que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Destarte, 

analisando os autos, verifica-se que a requerida não trouxe aos autos 

elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do 

requerente, razão pela qual não há se falar em revogação do beneficio de 

assistência judiciária gratuita. 2 – DO MÉRITO: Trata-se de ação revisional 

de contrato c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, na 

qual o requerente pretende os expurgos dos encargos que alega 

abusivos, referente ao contrato para aquisição de imóvel firmado entre as 

partes, no que concerne à taxa de juros remuneratórios e sua 

capitalização e cobrança de despesas de comissão e publicidade. Cumpre 

ressaltar 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 

consumidor e da requerida como fornecedora, na forma dos artigos 2º e 

3º, ambos do CDC. 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. 

Com tais considerações, verifica-se que a parte requerente aduziu que a 

requerida fez inserir sobre o contrato firmado entre as partes, de forma 

indevida, juros remuneratórios no importe de 0,50% mensais e de 6,00% 

ao ano, capitalizados e cumulados com correção monetária sob o índice 

IGPM. Sobre o tema, insta salientar que o negócio realizado não envolveu 

a captação de numerário ou obtenção de empréstimo em instituição 

bancária integrante do Sistema Financeiro da Habitação, mas consistiu em 

autofinanciamento de terrenos pela vendedora, não se sujeitando, 

portanto, ao regramento daquelas operações para venda de unidades 

residenciais edificadas. Nessa senda, vale realçar que a requerida não se 

enquadra no conceito de Instituição Financeira, pelo que não está 

autorizada a cobrar juros remuneratórios além da taxa de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 406 CC/02 c/c art. 161, § 1º, do CTN), de acordo com o 

artigo 1º da Lei da Usura (Decreto Lei 22.626/1933): "Art. 1º - É vedado, e 

será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas 

de juros superiores ao dobro da taxa legal." Nesse sentido, colaciona-se o 

entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça: “[...]Por não 

integrar a credora o Sistema Financeiro Nacional, deve incidir, na espécie, 

a Lei de Usura, em especial seu artigo 1º, que estabelece juros no 
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patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código 

Civil de 1916, no limite de 6% ao ano. 3. Recurso especial improvido". (STJ. 

REsp 673468 / MG, 4ª T., rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 28/09/2010). 

Neste ponto, verifica-se da cláusula quarta, parágrafo segundo, do 

instrumento particular de venda e compra de imóvel urbano em loteamento, 

colacionado no ID de nº. 8853968, que foi estipulado o importe de 6,0% ao 

ano, a título de juros remuneratórios, ou seja, dentro do limite legal 

estipulado pelo artigo 406 do Código Civil, não havendo que se falar em 

ilegalidade. Nesse sentido: COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. 

REVISÃO CONTRATUAL. Contrato de compra e venda de loteamento. 

Inexistência de abusividade na cobrança de juros. Juros de natureza 

compensatória, devidos pelo comprador que já está na posse do imóvel. 

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJ-SP 

10200012220148260576 SP 1020001-22.2014.8.26.0576, Relator: J.B. 

Paula Lima, Data de Julgamento: 06/03/2018, 10ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 06/03/2018) “Apelação cível Revisional de 

contrato de compra e venda Insurgência quanto à cobrança de juros 

remuneratórios e periodicidade do IGPM Manutenção da sentença por 

seus próprios fundamentos, segundo o art. 252 do Regimento Interno A 

cobrança dos juros respeitando o percentual de 12% ao ano é devida 

Pagamento a juros do preço do imóvel do qual já se tem disponibilidade 

Periodicidade do IGPM respeitada segundo previsão contratual, a cada 

doze meses, a partir da data de assinatura do contrato, a despeito do 

vencimento das parcelas em data posterior Possibilidade Recurso 

desprovido” .  (TJ-SP -  APL:  00038149620128260358 SP 

0003814-96.2012.8.26.0358, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 

13/08/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2014) 

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

REVISIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. Contrato de promessa de 

compra e venda referente a um lote urbano, sem previsão de construção. 

[...]JUROS REMUNERATÓRIOS. Superada a questão da limitação dos juros 

remuneratórios pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na 

medida em que no presente caso, inexiste cobrança abusiva de juros, 

posto que os contratados não ultrapassaram os 12% ao ano. [...]”. (TJ-RS 

- AC: 70058197567 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de 

Julgamento: 08/05/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/05/2014) Outrossim, denota-se que os cálculos 

colacionados no Id de nº.8853949 não são suficientemente aptos a 

demonstrarem a incidência de cobrança de juros acima de 6,0% ao ano, 

haja vista que o requerente não levou em conta a evolução/amortização 

do débito. Além disso, denota-se do demonstrativo colacionado no ID de 

nº.11301174, que o requerente pagou algumas parcelas em atraso, o que 

fez incidir, além dos encargos da normalidade previsto no contrato firmado 

entre as partes, juros de mora, multa e atualização monetária decorrentes 

da inadimplência. Com efeito, era onus do requerente demonstrar que a 

requerida cobrou encargos acima do disposto no instrumento contratual 

firmado entre as partes, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do 

Codigo de Processo Civil, o que comprovadamente não fez. Do mesmo 

modo, insta salientar que não caracteriza onerosidade excessiva a 

cumulação de juros remuneratórios com correção monetária, pois a 

correção monetária nada mais visa do que recompor o poder aquisitivo da 

moeda em face do decurso do tempo, não traduzindo qualquer ganho para 

o credor. Ademais, o IGPM é o indice índice usualmente utilizado em 

transações imobiliárias, não havendo a comprovação de qualquer 

abusividade. Sobre o tema, colhe-se o entendimento jurisprudencial: 

“CIVIL. AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A 

FORMA DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. 

REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES PELO IGPM E COBRANÇA DE JUROS 

REMUNERATÓRIOS DE 1% AO MÊS. LEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO. 

INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. EXTINÇÃO PARCIAL. 1. Na hipótese em tela, 

inexiste relação entre mutuário e mutuante, mas mera relação entre 

promitente comprador e promitente vendedor, na qual, por sua vez, restou 

avençado o reajuste das parcelas do preço. Nesse contexto, não há 

espaço para a discussão se a amortização das prestações deve ocorrer 

antes ou depois da correção do saldo devedor. 2. É legal a previsão 

contratual que prevê a incidência de IGP-M mais juros remuneratórios de 

1% ao mês como forma de reajuste das parcelas do preço. 3. Na ação de 

consignação em pagamento, a insuficiência dos depósitos não tem o 

condão de liberar o devedor do pagamento da obrigação contraída em sua 

totalidade, no entanto possui eficácia liberatória até o valor depositado, 

obstando em parte, os efeitos da mora”. (TJ-DF - APC: 20090110212583, 

Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2015, 2ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2015 . Pág.: 75) 

Outrossim, no que se refere a capitalização mensal dos juros, cumpre 

registrar que somente é admitida nos casos previstos em lei e ainda 

quando expressamente acordada nos contratos de mútuo firmados com 

instituições financeiras, sendo, portanto, incabível quando se trata de 

contrato de compra e venda de imóvel. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL 

- EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL - REVISÃO - TAXA DE JUROS - ABUSIVIDADE - 

INOCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINAL DO IMÓVEL - 

IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE 

DECAIMENTO/INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE MANTÉM. APELAÇÃO 

ADESIVA - FIXAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO - PERÍCIA - OBSERVÂNCIA 

DO VALOR APURADO EM OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES IMPOSTAS 

PELA SENTENÇA. Impossível a revisão do preço de venda do lote 

adquirido, vez que, na aceitação do preço originalmente proposto, 

manifestou-se livremente a vontade de ambos os contratantes, não se 

configurando, no tocante ao acordo quanto à coisa e seu preço, qualquer 

vício de consentimento. Não existe óbice à incidência de correção 

monetária sobre o saldo devedor, uma vez que se trata de mero 

instrumento de correção do poder aquisitivo da moeda. Constitui índice 

válido para medir a variação do poder aquisitivo da moeda o IGP-M, razão 

pela qual pode ser esta taxa empregada no cálculo da correção monetária. 

Pode o promitente-vendedor cobrar juros remuneratórios se financiou o 

valor do imóvel para a aquisição pelo promissário-comprador. Não se 

mostra abusiva a cláusula que estipula a cobrança de juros de 1% ao 

mês, sendo que tal índice apresenta-se perfeitamente adequado e dentro 

do que prevê a Lei de Usura (Decreto Lei 22.626/33), contudo, sua 

incidência deve se dar de forma simples e não capitalizada, conforme 

previsto no contrato, uma vez que a capitalização de juros é vedada pelo 

ordenamento jurídico. Restando claro nos autos que o valor exequendo foi 

fixado com base na conclusão da perícia, em que foram observadas as 

diretrizes impostas pela sentença, não há falar em irregularidade." (TJMG - 

Ap. 1.0701.08.249308-4/001 - rel. Des.(a) Luciano Pinto - j. 14/06/2012 - 

publ. 26/06/2012) "PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO 

- JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA DESDE A ASSINATURA - 

POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ABUSIVIDADE - 

PARCELAS CORRIGIDAS PELO INCC - IMPOSSIBILIDADE APÓS TÉRMINO 

DA CONSTRUÇÃO - UTILIZAÇÃO DO INPC APÓS A ENTREGA DAS 

CHAVES - HONORÁRIOS PERICIAIS - ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO 

PREVISTO NO ART. 3º DA LEI 1.060/50. Em contrato de financiamento 

firmado direto com a construtora, os juros remuneratórios podem incidir 

desde a assinatura e antes da entrega das chaves, havendo contratação 

expressa e fixação da taxa nos limites dos juros legais. A capitalização 

mensal dos juros somente é admitida nos casos previstos em lei e ainda 

quando expressamente acordada nos contratos de mútuo firmados com 

instituições financeiras, sendo, portanto, incabível quando se trata de 

contrato de compra e venda de imóvel[...]." (TJMG - Ap. 

1.0024.06.087855-0/001 - rel. Des. Fernando Caldeira Brant - 11ª Câm. 

Cível - j. 16/06/2010 - publ. 28/06/2010) No caso, não se vislumbra a 

cobrança de capitalização de juros, ante a ausência de previsão 

contratual, de modo que não há se falar em ilegalidade. Com efeito, 

denota-se do cálculo de ID nº. 11301174, que os juros são pagos a cada 

prestação, juntamente com uma fração do capital, não havendo cumulação 

de juros. Desta forma, inexistindo previsão contratual dispondo acerca da 

cobrança de capitalização de juros, bem como ausentes de elementos 

probatórios neste sentido, não há que se falar em abusividade. A 

propósito: “[...] Não denoto a existência de abusividade e ile-galidade de 

capitalização de juros, mormente porque não há incidência do referido 

encargo no contrato carreados aos autos. [...].” (TJ-GO - AC: 

01501263920078090051, Relator: DR(A). WILSON SAFATLE FAIAD, Data 

de Julgamento: 13/09/2016, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 

2116 de 22/09/2016) Ademais, no que tange a cobrança de despesas de 

comissão e publicidade, cumpre salientar que sua cobrança não é ilegal, 

tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

1599511/SP, pelo rito do recurso repetitivo, considerado válida a cláusula 

contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de 

corretagem, fixando a tese jurídica a ser observada pelos tribunais locais, 

nos seguintes termos: “I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem 
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nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o 

preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da 

comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo 

promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e 

venda de imóvel". (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso 

Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 

Assim, verifica-se que o requerente assinou o instrumento particular de 

compra e venda de imóvel urbano em loteamento (ID nº. 8853968), o qual 

previu expressamente o valor total da unidade (R$48.396,80) e o valor da 

comissão de corretagem e publicidade (10%) em sua cláusula terceira, 

parágrafo primeiro, tendo ciência, portanto, do preço do serviço e do valor 

da unidade. Desta forma, verifica-se que o requerente foi claramente 

informado acerca da cobrança da corretagem no momento da 

contratação, motivo pelo qual, não há que se falar em abusividade. Nesse 

sentido: “Revisional de contrato. Compra e venda de imóvel em 

construção. Comissão de corretagem. Legitimidade passiva da vendedora. 

Questão decidida pelo C. STJ com o julgamento do REsp 1599511/SP pelo 

rito do recurso repetitivo. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem. Inexistência 

de abusividade. Cobrança devida. Ação que é improcedente. Recurso 

provido”. (TJ-SP 10002230720158260358 SP 1000223-07.2015.8.26.0358, 

Relator: Maia da Cunha, Data de Julgamento: 27/03/2018, 30ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2018) Nessa 

toada, denota-se que não restou comprovada a incidência de encargos 

abusivos no contrato firmado entre as partes, que impliquem em 

onerosidade excessiva, tampouco a incidência de eventos modificadores 

das bases objetivas do negócio em questão, razão pela qual, não há que 

se falar em aplicação da Teoria de Imprevisão. Nesse sentido, 

coalciona-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça: “[...] A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da 

teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a 

demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais 

vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento 

imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e 

extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor 

da prestação, demandando tutela jurisdicional específica”. [...] (STJ - REsp: 

1321614 SP 2012/0088876-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 03/03/2015) “[...] A jurisprudência desta Corte é 

pacífica em que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão 

judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a 

ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e 

extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere 

excessivamente uma das partes contratantes” [...] (REsp 1045951/MA, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 

22/03/2017). Do mesmo modo, não há que se falar em restituição de 

valores ao requerente, tampouco em repetição do indébito, haja vista que 

não restou comprovada a cobrança de encargos abusivos por parte da 

requerida. Por fim, no tocante ao requerimento de indenização por danos 

morais, insta salientar que não restou comprovada nenhuma conduta ilicita 

perperada pela requerida, razão pela qual, não há que se falar em 

ressarcimento dos danos sofridos pelo requerente. Nesse sentido: 

"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - 

NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA 

- INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA - 

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO RÉU - SENTENÇA 

MONOCRÁTICA MANTIDA[...] Não há que se falar em indenização por 

dano moral em face de instituição financeira credora que nada mais faz do 

que cobrar do devedor o pagamento dos contratos de empréstimo por 

ambos avençados". (TJ-MG - AC: 10433110165621001 MG, Relator: 

Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014) “[...] Ausência de 

conduta ilícita nova e suficientemente gravosa da ré que justificasse a 

fixação de penalidade/indenização em ação diversa daquela em que 

pactuado o acordo. Ausência de danos efetivos à esfera extrapatrimonial 

da parte autora que leva à improcedência da pretensão indenizatória. 

Sentença reformada. Ação julgada improcedente. 4. Invertida a... 

condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência. Honorários 

advocatícios de sucumbência fixados em observância ao que dispõe o 

artigo 20 do Código de Processo Civil em seus parágrafos 3º e 4º. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70066948688, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena 

Medeiros Nogueira, Julgado em 11/11/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70066948688 

RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 

11/11/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 13/11/2015) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, condenando o requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no artigo 85, §2º, 

incisos I a IV do Novo Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (ID nº. 

9104828). Com o trânsito em julgado, pagas as custas, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008495-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

MONICA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1008495-95.2017.8.11.0015 MONICA MENDES DA 

SILVA GONÇALVES, devidamente qualificado e representado nos autos, 

ingressou com a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de 

LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA, alegando ser cessionário de direitos e 

obrigações, decorrentes do instrumento particular de cessão firmado com 

terceiro, para aquisição de imóvel da requerida. Aduz que o contrato é de 

adesão, contém juros abusivos cumulados com correção monetária e que 

o reajuste das parcelas tornará o contrato “impagável”, de modo que deve 

ser revisto, diante da onerosidade excessiva, com base na teoria da 

imprevisão. Alega que devem ser revistos os juros no importe 0,50%, ao 

mês, a capitalização, bem como devem ser excluídas as despesas com 

comissões e publicidades, no percentual de 10% do contrato, haja vista 

que se trata de cláusula impositiva. Ademais, que foram cobrados valores 

superiores ao contratado e que isto lhe causou danos morais. Requereu, 

em tutela antecipada, o depósito judicial do valor das parcelas que reputa 

incontroverso. Ao final, pleiteou pela revisão do contrato com o expurgo 

dos valores cobrados de forma ilegal (juros remuneratórios, capitalização 

de juros, despesas de comissão e publicidade), com a consequente 

restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como 

postulou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Com a inicial, 

vieram os documentos de ID nº. 8853503 a 8853552. A decisão de Id nº. 

9096532 determinou que a requerente emendasse a petição inicial, 

quantificando o valor incontroverso do débito, o que foi devidamente 

cumprido no ID de 9267822 e 9845557. Recebida a inicial, o pleito de tutela 

antecipada foi indeferido (ID nº. 10152815). Devidamente citada (ID nº. 

1056461), a requerida apresentou contestação no ID de nº. 11301023, 

impugnando o valor atribuído a causa e o beneficio da justiça gratuita 

concedido à requerente. No mérito, aduziu que a taxa de juros 

remuneratórios prevista no contrato encontra-se em consonância com a 

legislação, não tendo sido cobrado percentual acima do ali descrito. 

Alegou ser legitima a cobrança de comissão de corretagem, não havendo 

que se falar em restituição de valores em favor da requerente. Afirmou 

serem inexistentes os danos morais e materiais aventados pela 

requerente. Juntou os documentos de ID nº. 11301024 a 11301028. A 

requerente apresentou impugnação à contestação, refutando os 

argumentos da defesa (ID nº. 11315809). Realizada audiência de 

conciliação, esta restou infrutífera (ID nº. 11906002). A decisão de ID nº. 

11906330 determinou que as partes especificassem as provas que 

pretendiam produzir, sendo que a requerente postulou pelo julgamento 

antecipado da lide (ID nº. 11949292). A requerida, por sua vez, deixou de 

se manifestar, conforme certidão de ID nº. 13558287. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o feito comporta o julgamento 
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antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo 

Civil, já que a questão debatida versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, notadamente diante da manifestação das partes neste sentido. 1.1 

– Da impugnação ao valor da causa: Denota-se que a requerida 

apresentou impugnação ao valor da causa, sob a justificativa de que o 

valor da causa deve corresponder ao valor do pedido de indenização por 

danos morais. Sobre o tema, insta salientar que o artigo 292 do Código de 

Processo Civil, dispõe acerca dos critérios específicos para atribuição ao 

valor da causa, no seguinte sentido: “Art. 292. O valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de 

dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora 

vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da 

ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato 

jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de 

alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV 

- na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de 

avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o 

de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do 

pedido principal. § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e 

vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2o O valor das 

prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação 

for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por 

tempo inferior, será igual à soma das prestações”. No caso, observa-se 

que a requerente ajuizou a presente demanda, postulando a revisão do 

instrumento particular de cessão e transferência de direito e obrigações 

firmado pelas partes e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, atribuindo à causa a importância de 

R$15.000,00 (quinze mil reais). Outrossim, instada a quantificar o valor 

que entende controvertido, a requerente informou que o valor 

incontroverso é de R$10.778,73 (dez mil, setecentos e setenta e oito reais 

e setenta e três centavos), não tendo indicado, todavia, qual o beneficio 

econômico repercutiria a suposta abusividade das cláusulas debatidas. No 

ponto, cumpre registrar que, segundo o entendimento jurisprudencial, não 

havendo condições de se aferir o exato proveito econômico que se 

objetiva com a demanda, o valor que deve ser atribuído a causa é o valor 

integral do contrato. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - VALOR DA CAUSA - AUSÊNCIA 

DE CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. 

ALTERAÇÃO DE OFÍICO. Nas ações revisionais de contrato, não sendo 

possível estimar o proveito econômico, o valor da causa deve 

corresponder ao valor do contrato. O julgador pode e deve determinar a 

retificação do valor dado à causa, independentemente de impugnação, 

quando este divergir do critério legal”. (TJ-MG - AC: 10024112944525002 

MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE 

ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE ALÇADA AO VALOR DA CAUSA. ART. 259, 

V, CPC/73. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER O VALOR DO CONTRATO 

QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO 

PRETENDIDO COM A AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PETIÇÃO INICIAL QUE 

NÃO APONTA O PROVEITO ECONÔMICO QUE SE OBJETIVA COM A 

DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

(TJPR - 14ª C.Cível - AI - 1277427-5 - Cascavel - Rel.: Maria Roseli 

Guiessmann - Unânime - - J. 09.11.2016)”. (TJ-PR - AI: 12774275 PR 

1277427-5 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de 

Julgamento: 09/11/2016, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1924 

18/11/2016) Dessa forma, ante a cumulação de pedidos (revisional e 

indenização por danos morais), determino a correção do valor da causa 

para o montante de R$ 54.762,40 (cinquenta e quatro mil, setecentos e 

sessenta e dois reais e quarenta centavos), que corresponde à soma dos 

pedidos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTEÚDO 

ECONÔMICO DETERMINADO - VALOR DA CAUSA QUE, ANTE A 

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS, DEVERÁ CORRESPONDER À SOMA DE 

TODOS ELES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259, INCISOS II E V, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL - COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - CABIMENTO - 

PRECENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - AI - 

1362179-3 - Curitiba - Rel.: Clayton Camargo - Unânime - - J. 01.03.2016)”. 

(TJ-PR - AI: 13621793 PR 1362179-3 (Acórdão), Relator: Clayton Camargo, 

Data de Julgamento: 01/03/2016, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

1767 28/03/2016) Desta forma, corrija-se a D.R.A. 1.2 – Da impugnação ao 

benefício da justiça gratuita: A assistência judiciária gratuita é instituto 

destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem 

prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas 

processuais. Outrossim, o parágrafo 3º, do artigo 99 do Novo Código de 

Processo Civil, prevê que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Destarte, 

analisando os autos, verifica-se que a requerida não trouxe aos autos 

elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do 

requerente, razão pela qual não há se falar em revogação do beneficio de 

assistência judiciária gratuita. 2 – DO MÉRITO: Trata-se de ação revisional 

de contrato c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, na 

qual a requerente pretende os expurgos dos encargos que alega 

abusivos, referente ao contrato para aquisição de imóvel firmado entre as 

partes, no que concerne à taxa de juros remuneratórios e sua 

capitalização e cobrança de despesas de comissão e publicidade. Cumpre 

ressaltar 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 

consumidor e da requerida como fornecedora, na forma dos artigos 2º e 

3º, ambos do CDC. 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. 

Com tais considerações, verifica-se que a parte requerente aduziu que a 

requerida fez inserir sobre o contrato firmado entre as partes, de forma 

indevida, juros remuneratórios no importe de 0,50% mensais e de 6,00% 

ao ano, capitalizados e cumulados com correção monetária sob o índice 

IGPM. Sobre o tema, insta salientar que o negócio realizado não envolveu 

a captação de numerário ou obtenção de empréstimo em instituição 

bancária integrante do Sistema Financeiro da Habitação, mas consistiu em 

autofinanciamento de terrenos pela vendedora, não se sujeitando, 

portanto, ao regramento daquelas operações para venda de unidades 

residenciais edificadas. Nessa senda, vale realçar que a requerida não se 

enquadra no conceito de Instituição Financeira, pelo que não está 

autorizada a cobrar juros remuneratórios além da taxa de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 406 CC/02 c/c art. 161, § 1º, do CTN), de acordo com o 

artigo 1º da Lei da Usura (Decreto Lei 22.626/1933): "Art. 1º - É vedado, e 

será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas 

de juros superiores ao dobro da taxa legal." Nesse sentido, colaciona-se o 

entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça: “[...]Por não 

integrar a credora o Sistema Financeiro Nacional, deve incidir, na espécie, 

a Lei de Usura, em especial seu artigo 1º, que estabelece juros no 

patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código 

Civil de 1916, no limite de 6% ao ano. 3. Recurso especial improvido". (STJ. 

REsp 673468 / MG, 4ª T., rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 28/09/2010). 

Neste ponto, verifica-se da cláusula primeira, item “c”, do instrumento 

particular de cessão de transferência de direitos e obrigações, 

colacionado no ID de nº. 8853514, que foi estipulado o importe de 6,0% ao 

ano, a título de juros remuneratórios, ou seja, dentro do limite legal 

estipulado pelo artigo 406 do Código Civil, não havendo que se falar em 

ilegalidade. Nesse sentido: COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. 

REVISÃO CONTRATUAL. Contrato de compra e venda de loteamento. 

Inexistência de abusividade na cobrança de juros. Juros de natureza 

compensatória, devidos pelo comprador que já está na posse do imóvel. 

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJ-SP 

10200012220148260576 SP 1020001-22.2014.8.26.0576, Relator: J.B. 

Paula Lima, Data de Julgamento: 06/03/2018, 10ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 06/03/2018) “Apelação cível Revisional de 

contrato de compra e venda Insurgência quanto à cobrança de juros 

remuneratórios e periodicidade do IGPM Manutenção da sentença por 

seus próprios fundamentos, segundo o art. 252 do Regimento Interno A 

cobrança dos juros respeitando o percentual de 12% ao ano é devida 

Pagamento a juros do preço do imóvel do qual já se tem disponibilidade 
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Periodicidade do IGPM respeitada segundo previsão contratual, a cada 

doze meses, a partir da data de assinatura do contrato, a despeito do 

vencimento das parcelas em data posterior Possibilidade Recurso 

desprovido” .  (TJ-SP -  APL:  00038149620128260358 SP 

0003814-96.2012.8.26.0358, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 

13/08/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2014) 

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

REVISIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. Contrato de promessa de 

compra e venda referente a um lote urbano, sem previsão de construção. 

[...]JUROS REMUNERATÓRIOS. Superada a questão da limitação dos juros 

remuneratórios pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na 

medida em que no presente caso, inexiste cobrança abusiva de juros, 

posto que os contratados não ultrapassaram os 12% ao ano. [...]”. (TJ-RS 

- AC: 70058197567 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de 

Julgamento: 08/05/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/05/2014) Outrossim, denota-se que os cálculos 

colacionados no Id de nº.8853503 não são suficientemente aptos a 

demonstrarem a incidência de cobrança de juros acima de 6,0% ao ano, 

haja vista que o requerente não levou em conta a evolução/amortização 

do débito e o reajuste anual das parcelas pelo IGPM. Além disso, 

denota-se do demonstrativo colacionado no ID de nº.11301028, que a 

requerente pagou algumas parcelas em atraso, o que fez incidir, além dos 

encargos da normalidade previsto no contrato firmado entre as partes, 

juros de mora, multa e atualização monetária decorrentes da inadimplência. 

Com efeito, era onus da requerente demonstrar que a requerida cobrou 

encargos acima do disposto no instrumento contratual firmado entre as 

partes, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Codigo de Processo 

Civil, o que comprovadamente não fez. Do mesmo modo, insta salientar 

que não caracteriza onerosidade excessiva a cumulação de juros 

remuneratórios com correção monetária, pois a correção monetária nada 

mais visa do que recompor o poder aquisitivo da moeda em face do 

decurso do tempo, não traduzindo qualquer ganho para o credor. 

Ademais, o IGPM é o indice índice usualmente utilizado em transações 

imobiliárias, não havendo a comprovação de qualquer abusividade. Sobre 

o tema, colhe-se o entendimento jurisprudencial: “CIVIL. AÇÃO 

REVISIONAL E CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A FORMA DE AMORTIZAÇÃO 

DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES 

PELO IGPM E COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% AO MÊS. 

LEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. EXTINÇÃO 

PARCIAL. 1. Na hipótese em tela, inexiste relação entre mutuário e 

mutuante, mas mera relação entre promitente comprador e promitente 

vendedor, na qual, por sua vez, restou avençado o reajuste das parcelas 

do preço. Nesse contexto, não há espaço para a discussão se a 

amortização das prestações deve ocorrer antes ou depois da correção do 

saldo devedor. 2. É legal a previsão contratual que prevê a incidência de 

IGP-M mais juros remuneratórios de 1% ao mês como forma de reajuste 

das parcelas do preço. 3. Na ação de consignação em pagamento, a 

insuficiência dos depósitos não tem o condão de liberar o devedor do 

pagamento da obrigação contraída em sua totalidade, no entanto possui 

eficácia liberatória até o valor depositado, obstando em parte, os efeitos 

da mora”. (TJ-DF - APC: 20090110212583, Relator: J.J. COSTA 

CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2015, 2ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2015 . Pág.: 75) Outrossim, no que se 

refere a capitalização mensal dos juros, cumpre registrar que somente é 

admitida nos casos previstos em lei e ainda quando expressamente 

acordada nos contratos de mútuo firmados com instituições financeiras, 

sendo, portanto, incabível quando se trata de contrato de compra e venda 

de imóvel. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

- CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

REVISÃO - TAXA DE JUROS - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - 

ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINAL DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE 

DECAIMENTO/INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE MANTÉM. APELAÇÃO 

ADESIVA - FIXAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO - PERÍCIA - OBSERVÂNCIA 

DO VALOR APURADO EM OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES IMPOSTAS 

PELA SENTENÇA. Impossível a revisão do preço de venda do lote 

adquirido, vez que, na aceitação do preço originalmente proposto, 

manifestou-se livremente a vontade de ambos os contratantes, não se 

configurando, no tocante ao acordo quanto à coisa e seu preço, qualquer 

vício de consentimento. Não existe óbice à incidência de correção 

monetária sobre o saldo devedor, uma vez que se trata de mero 

instrumento de correção do poder aquisitivo da moeda. Constitui índice 

válido para medir a variação do poder aquisitivo da moeda o IGP-M, razão 

pela qual pode ser esta taxa empregada no cálculo da correção monetária. 

Pode o promitente-vendedor cobrar juros remuneratórios se financiou o 

valor do imóvel para a aquisição pelo promissário-comprador. Não se 

mostra abusiva a cláusula que estipula a cobrança de juros de 1% ao 

mês, sendo que tal índice apresenta-se perfeitamente adequado e dentro 

do que prevê a Lei de Usura (Decreto Lei 22.626/33), contudo, sua 

incidência deve se dar de forma simples e não capitalizada, conforme 

previsto no contrato, uma vez que a capitalização de juros é vedada pelo 

ordenamento jurídico. Restando claro nos autos que o valor exequendo foi 

fixado com base na conclusão da perícia, em que foram observadas as 

diretrizes impostas pela sentença, não há falar em irregularidade." (TJMG - 

Ap. 1.0701.08.249308-4/001 - rel. Des.(a) Luciano Pinto - j. 14/06/2012 - 

publ. 26/06/2012) "PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO 

- JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA DESDE A ASSINATURA - 

POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ABUSIVIDADE - 

PARCELAS CORRIGIDAS PELO INCC - IMPOSSIBILIDADE APÓS TÉRMINO 

DA CONSTRUÇÃO - UTILIZAÇÃO DO INPC APÓS A ENTREGA DAS 

CHAVES - HONORÁRIOS PERICIAIS - ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO 

PREVISTO NO ART. 3º DA LEI 1.060/50. Em contrato de financiamento 

firmado direto com a construtora, os juros remuneratórios podem incidir 

desde a assinatura e antes da entrega das chaves, havendo contratação 

expressa e fixação da taxa nos limites dos juros legais. A capitalização 

mensal dos juros somente é admitida nos casos previstos em lei e ainda 

quando expressamente acordada nos contratos de mútuo firmados com 

instituições financeiras, sendo, portanto, incabível quando se trata de 

contrato de compra e venda de imóvel[...]." (TJMG - Ap. 

1.0024.06.087855-0/001 - rel. Des. Fernando Caldeira Brant - 11ª Câm. 

Cível - j. 16/06/2010 - publ. 28/06/2010) No caso, não se vislumbra a 

cobrança de capitalização de juros, ante a ausência de previsão 

contratual, de modo que não há se falar em ilegalidade. Com efeito, 

denota-se do cálculo de ID nº. 11301028, que os juros são pagos a cada 

prestação, juntamente com uma fração do capital, não havendo cumulação 

de juros. Desta forma, inexistindo previsão contratual dispondo acerca da 

cobrança de capitalização de juros, bem como ausentes de elementos 

probatórios neste sentido, não há que se falar em abusividade. A 

propósito: “[...] Não denoto a existência de abusividade e ile-galidade de 

capitalização de juros, mormente porque não há incidência do referido 

encargo no contrato carreados aos autos. [...].” (TJ-GO - AC: 

01501263920078090051, Relator: DR(A). WILSON SAFATLE FAIAD, Data 

de Julgamento: 13/09/2016, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 

2116 de 22/09/2016) Ademais, no que tange a cobrança de despesas de 

comissão e publicidade, cumpre salientar que sua cobrança não é ilegal, 

tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

1599511/SP, pelo rito do recurso repetitivo, considerado válida a cláusula 

contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de 

corretagem, fixando a tese jurídica a ser observada pelos tribunais locais, 

nos seguintes termos: “I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem 

nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o 

preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da 

comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo 

promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e 

venda de imóvel". (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso 

Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 

Assim, verifica-se que a requerente assinou o instrumento de cessão 

particular de cessão de transferência de direitos e obrigações (ID nº. 

8853514), na qual anuiu a todos os termos do contrato de compromisso de 

compra e venda firmado entre o adquirente primário e a requerida 

(Cláusula Primeira – ID nº. 8853514). Ademais, o instrumento particular de 

compromisso de compra e venda de imóvel urbano em loteamento (ID nº. 

8853514 –fls. 1/7) prevê expressamente o valor total da unidade 

(R$53.202,67) e o valor da comissão de corretagem e publicidade (10%) 

em sua cláusula segunda, parágrafo primeiro, tendo ciência, portanto, do 

preço do serviço e do valor da unidade. Desta forma, verifica-se que a 

requerente foi claramente informado acerca da cobrança da corretagem 

no momento da contratação, motivo pelo qual, não há que se falar em 
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abusividade. Nesse sentido: “Revisional de contrato. Compra e venda de 

imóvel em construção. Comissão de corretagem. Legitimidade passiva da 

vendedora. Questão decidida pelo C. STJ com o julgamento do REsp 

1599511/SP pelo rito do recurso repetitivo. Validade da cláusula contratual 

que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de 

corretagem. Inexistência de abusividade. Cobrança devida. Ação que é 

improcedente. Recurso provido”. (TJ-SP 10002230720158260358 SP 

1000223-07.2015.8.26.0358, Relator: Maia da Cunha, Data de Julgamento: 

27/03/2018, 30ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 

Publicação: 02/04/2018) Nessa toada, denota-se que não restou 

comprovada a incidência de encargos abusivos no contrato firmado entre 

as partes, que impliuem em onerosidade excessiva, tampouco a incidência 

de eventos modificadores das bases objetivas do negócio em questão, 

razão pela qual, não há que se falar em aplicação da Teoria de Imprevisão. 

Nesse sentido, coalciona-se o entendimento jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça: “[...] A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, 

à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige 

a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais 

vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento 

imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e 

extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor 

da prestação, demandando tutela jurisdicional específica”. [...] (STJ - REsp: 

1321614 SP 2012/0088876-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 03/03/2015) “[...] A jurisprudência desta Corte é 

pacífica em que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão 

judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a 

ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e 

extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere 

excessivamente uma das partes contratantes” [...] (REsp 1045951/MA, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 

22/03/2017). Do mesmo modo, não há que se falar em restituição de 

valores à requerente, tampouco em repetição do indébito, haja vista que 

não restou comprovada a cobrança de encargos abusivos por parte da 

requerida. Neste sentido: Por fim, no tocante ao requerimento de 

indenização por danos morais, insta salientar que não resou comprovada 

nenhuma conduta ilicita perperada pela requerida, razão pela qual, não há 

que se falar em ressarcimento dos danos sofridos pelo requerente. Nesse 

sentido: "APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL AFASTADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO RÉU - 

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA[...] Não há que se falar em 

indenização por dano moral em face de instituição financeira credora que 

nada mais faz do que cobrar do devedor o pagamento dos contratos de 

empréstimo por ambos avençados". (TJ-MG - AC: 10433110165621001 

MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014) “[...] 

Ausência de conduta ilícita nova e suficientemente gravosa da ré que 

justificasse a fixação de penalidade/indenização em ação diversa daquela 

em que pactuado o acordo. Ausência de danos efetivos à esfera 

extrapatrimonial da parte autora que leva à improcedência da pretensão 

indenizatória. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. 4. 

Invertida a... condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência. 

Honorários advocatícios de sucumbência fixados em observância ao que 

dispõe o artigo 20 do Código de Processo Civil em seus parágrafos 3º e 

4º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 

70066948688, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 11/11/2015)”. (TJ-RS - AGV: 

70066948688 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de 

Julgamento: 11/11/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/11/2015) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no 

artigo 85, §2º, incisos I a IV do Novo Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (ID nº. 9096532). Com o trânsito em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007428-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

KAITY ALLYNE DE MORAES BRAZ (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1007428-95.2017.8.11.0015 KAITY ALLINE DE 

MORAES BRAZ, devidamente qualificado e representado nos autos, 

ingressou com a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de 

LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA, alegando ter celebrado junto à requerida 

instrumento particular de compromisso de venda e compra para aquisição 

de imóvel. Aduz que o contrato é de adesão, contém juros abusivos 

cumulados com correção monetária e que o reajuste das parcelas tornará 

o contrato “impagável”, de modo que deve ser revisto, diante da 

onerosidade excessiva, com base na teoria da imprevisão. Alega que 

devem ser revistos os juros no importe 0,50%, ao mês, a capitalização, 

bem como devem ser excluídas as despesas com comissões e 

publicidades, no percentual de 10% do contrato, haja vista que se trata de 

cláusula impositiva. Ademais, que foram cobrados valores superiores ao 

contratado e que isto lhe causou danos morais. Requereu, em tutela 

antecipada, o depósito judicial do valor das parcelas que reputa 

incontroverso. Ao final, pleiteou pela revisão do contrato com o expurgo 

dos valores cobrados de forma ilegal (juros remuneratórios, capitalização 

de juros, despesas de comissão e publicidade), com a consequente 

restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como 

postulou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Com a inicial, 

vieram os documentos de ID nº. 8194343 a 8194423. A decisão de Id nº. 

9119316 indeferiu o requerimento de justiça gratuita formulado pela 

requerente, bem como determinou que a requerente emendasse a petição 

inicial, quantificando o valor incontroverso do débito. Inconformada a 

requerente interpôs recurso de agravo de instrumento (ID nº. 9270673), o 

qual foi provido, conforme ID de nº. 11849106. A requerida compareceu 

nos autos e apresentou contestação no ID de nº. 11381045, impugnando o 

valor atribuído a causa e o beneficio da justiça gratuita concedido à 

requerente. No mérito, aduziu que a taxa de juros remuneratórios prevista 

no contrato encontra-se em consonância com a legislação, não tendo sido 

cobrado percentual acima do ali descrito. Alegou ser legitima a cobrança 

de comissão de corretagem, não havendo que se falar em restituição de 

valores em favor da requerente. Afirmou serem inexistentes os danos 

morais e materiais aventados pela requerente. Juntou os documentos de 

ID nº. 11381048 a 11381128. A decisão de ID nº. 11849106 determinou 

que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, sendo 

que a requerente postulou pelo julgamento antecipado da lide (ID nº. 

11991803). A requerida, por sua vez, deixou de se manifestar, conforme 

certidão de ID nº. 13719807. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Cumpre anotar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos 

do inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, já que a questão 

debatida versa sobre matéria exclusivamente de direito, notadamente 

diante da manifestação das partes neste sentido. 1.1 – Da impugnação ao 

valor da causa: Denota-se que a requerida apresentou impugnação ao 

valor da causa, sob a justificativa de que o valor da causa deve 

corresponder ao valor do pedido de indenização por danos morais. Sobre 

o tema, insta salientar que o artigo 292 do Código de Processo Civil, dispõe 

acerca dos critérios específicos para atribuição ao valor da causa, no 

seguinte sentido: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma 

monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 

outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma 

de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de 

divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área 

ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada 
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em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - 

na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na 

ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o 

Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o 

valor de umas e outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual 

a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por 

tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma 

das prestações”. No caso, observa-se que a requerente ajuizou a 

presente demanda, postulando a revisão do instrumento particular de 

compra e venda de imóvel urbano em loteamento firmado pelas partes e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

atribuindo à causa a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais). No 

ponto, cumpre registrar que, segundo o entendimento jurisprudencial, não 

havendo condições de se aferir o exato proveito econômico que se 

objetiva com a demanda, o valor que deve ser atribuído a causa é o valor 

integral do contrato. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - VALOR DA CAUSA - AUSÊNCIA 

DE CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. 

ALTERAÇÃO DE OFÍICO. Nas ações revisionais de contrato, não sendo 

possível estimar o proveito econômico, o valor da causa deve 

corresponder ao valor do contrato. O julgador pode e deve determinar a 

retificação do valor dado à causa, independentemente de impugnação, 

quando este divergir do critério legal”. (TJ-MG - AC: 10024112944525002 

MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE 

ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE ALÇADA AO VALOR DA CAUSA. ART. 259, 

V, CPC/73. VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER O VALOR DO CONTRATO 

QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO 

PRETENDIDO COM A AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PETIÇÃO INICIAL QUE 

NÃO APONTA O PROVEITO ECONÔMICO QUE SE OBJETIVA COM A 

DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

(TJPR - 14ª C.Cível - AI - 1277427-5 - Cascavel - Rel.: Maria Roseli 

Guiessmann - Unânime - - J. 09.11.2016)”. (TJ-PR - AI: 12774275 PR 

1277427-5 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de 

Julgamento: 09/11/2016, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1924 

18/11/2016) Dessa forma, ante a cumulação de pedidos (revisional e 

indenização por danos morais), determino a correção do valor da causa 

para o montante de R$ 64.541,93 (sessenta e quatro mil, quinhentos e 

quarenta e um reais e noventa e três centavos), que corresponde à soma 

dos pedidos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTEÚDO 

ECONÔMICO DETERMINADO - VALOR DA CAUSA QUE, ANTE A 

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS, DEVERÁ CORRESPONDER À SOMA DE 

TODOS ELES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 259, INCISOS II E V, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL - COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - CABIMENTO - 

PRECENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - AI - 

1362179-3 - Curitiba - Rel.: Clayton Camargo - Unânime - - J. 01.03.2016)”. 

(TJ-PR - AI: 13621793 PR 1362179-3 (Acórdão), Relator: Clayton Camargo, 

Data de Julgamento: 01/03/2016, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

1767 28/03/2016) Desta forma, corrija-se a D.R.A. 1.2 – Da impugnação ao 

benefício da justiça gratuita: A assistência judiciária gratuita é instituto 

destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem 

prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas 

processuais. Outrossim, o parágrafo 3º, do artigo 99 do Novo Código de 

Processo Civil, prevê que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Destarte, 

analisando os autos, verifica-se que a requerida não trouxe aos autos 

elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do 

requerente, razão pela qual não há se falar em revogação do beneficio de 

assistência judiciária gratuita. 2 – DO MÉRITO: Trata-se de ação revisional 

de contrato c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, na 

qual a requerente pretende os expurgos dos encargos que alega 

abusivos, referente ao contrato para aquisição de imóvel firmado entre as 

partes, no que concerne à taxa de juros remuneratórios e sua 

capitalização e cobrança de despesas de comissão e publicidade. Cumpre 

ressaltar 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 

consumidor e da requerida como fornecedora, na forma dos artigos 2º e 

3º, ambos do CDC. 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. 

Com tais considerações, verifica-se que a parte requerente aduziu que a 

requerida fez inserir sobre o contrato firmado entre as partes, de forma 

indevida, juros remuneratórios no importe de 0,50% mensais e de 6,00% 

ao ano, capitalizados e cumulados com correção monetária sob o índice 

IGPM. Sobre o tema, insta salientar que o negócio realizado não envolveu 

a captação de numerário ou obtenção de empréstimo em instituição 

bancária integrante do Sistema Financeiro da Habitação, mas consistiu em 

autofinanciamento de terrenos pela vendedora, não se sujeitando, 

portanto, ao regramento daquelas operações para venda de unidades 

residenciais edificadas. Nessa senda, vale realçar que a requerida não se 

enquadra no conceito de Instituição Financeira, pelo que não está 

autorizada a cobrar juros remuneratórios além da taxa de 1% (um por 

cento) ao mês (art. 406 CC/02 c/c art. 161, § 1º, do CTN), de acordo com o 

artigo 1º da Lei da Usura (Decreto Lei 22.626/1933): "Art. 1º - É vedado, e 

será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas 

de juros superiores ao dobro da taxa legal." Nesse sentido, colaciona-se o 

entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça: “[...]Por não 

integrar a credora o Sistema Financeiro Nacional, deve incidir, na espécie, 

a Lei de Usura, em especial seu artigo 1º, que estabelece juros no 

patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código 

Civil de 1916, no limite de 6% ao ano. 3. Recurso especial improvido". (STJ. 

REsp 673468 / MG, 4ª T., rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 28/09/2010). 

Neste ponto, verifica-se da cláusula quarta, parágrafo segundo, do 

instrumento particular particular de compromisso de venda e compra de 

imóvel urbano em loteamento, colacionado no ID de nº. 8194359, que foi 

estipulado o importe de 6,0% ao ano, a título de juros remuneratórios, ou 

seja, dentro do limite legal estipulado pelo artigo 406 do Código Civil, não 

havendo que se falar em ilegalidade. Nesse sentido: COMPROMISSO DE 

VENDA E COMPRA. REVISÃO CONTRATUAL. Contrato de compra e venda 

de loteamento. Inexistência de abusividade na cobrança de juros. Juros de 

natureza compensatória, devidos pelo comprador que já está na posse do 

imóvel. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. 

(TJ-SP 10200012220148260576 SP 1020001-22.2014.8.26.0576, Relator: 

J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 06/03/2018, 10ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 06/03/2018) “Apelação cível Revisional de 

contrato de compra e venda Insurgência quanto à cobrança de juros 

remuneratórios e periodicidade do IGPM Manutenção da sentença por 

seus próprios fundamentos, segundo o art. 252 do Regimento Interno A 

cobrança dos juros respeitando o percentual de 12% ao ano é devida 

Pagamento a juros do preço do imóvel do qual já se tem disponibilidade 

Periodicidade do IGPM respeitada segundo previsão contratual, a cada 

doze meses, a partir da data de assinatura do contrato, a despeito do 

vencimento das parcelas em data posterior Possibilidade Recurso 

desprovido” .  (TJ-SP -  APL:  00038149620128260358 SP 

0003814-96.2012.8.26.0358, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 

13/08/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2014) 

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

REVISIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. Contrato de promessa de 

compra e venda referente a um lote urbano, sem previsão de construção. 

[...]JUROS REMUNERATÓRIOS. Superada a questão da limitação dos juros 

remuneratórios pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na 

medida em que no presente caso, inexiste cobrança abusiva de juros, 

posto que os contratados não ultrapassaram os 12% ao ano. [...]”. (TJ-RS 

- AC: 70058197567 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de 

Julgamento: 08/05/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/05/2014) Outrossim, denota-se que os cálculos 

colacionados no Id de nº.8194343 não são suficientemente aptos a 

demonstrarem a incidência de cobrança de juros acima de 6,0% ao ano, 

haja vista que a requerente não levou em conta a evolução/amortização 

do débito. Além disso, denota-se do demonstrativo colacionado no ID de 

nº.11381066, que a requerente pagou algumas parcelas em atraso, o que 

fez incidir, além dos encargos da normalidade previsto no contrato firmado 

entre as partes, juros de mora, multa e atualização monetária decorrentes 
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da inadimplência. Com efeito, era onus da requerente demonstrar que a 

requerida cobrou encargos acima do disposto no instrumento contratual 

firmado entre as partes, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do 

Codigo de Processo Civil, o que comprovadamente não fez. Do mesmo 

modo, insta salientar que não caracteriza onerosidade excessiva a 

cumulação de juros remuneratórios com correção monetária, pois a 

correção monetária nada mais visa do que recompor o poder aquisitivo da 

moeda em face do decurso do tempo, não traduzindo qualquer ganho para 

o credor. Ademais, o IGPM é o indice índice usualmente utilizado em 

transações imobiliárias, não havendo a comprovação de qualquer 

abusividade. Sobre o tema, colhe-se o entendimento jurisprudencial: 

“CIVIL. AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A 

FORMA DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. 

REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES PELO IGPM E COBRANÇA DE JUROS 

REMUNERATÓRIOS DE 1% AO MÊS. LEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO. 

INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. EXTINÇÃO PARCIAL. 1. Na hipótese em tela, 

inexiste relação entre mutuário e mutuante, mas mera relação entre 

promitente comprador e promitente vendedor, na qual, por sua vez, restou 

avençado o reajuste das parcelas do preço. Nesse contexto, não há 

espaço para a discussão se a amortização das prestações deve ocorrer 

antes ou depois da correção do saldo devedor. 2. É legal a previsão 

contratual que prevê a incidência de IGP-M mais juros remuneratórios de 

1% ao mês como forma de reajuste das parcelas do preço. 3. Na ação de 

consignação em pagamento, a insuficiência dos depósitos não tem o 

condão de liberar o devedor do pagamento da obrigação contraída em sua 

totalidade, no entanto possui eficácia liberatória até o valor depositado, 

obstando em parte, os efeitos da mora”. (TJ-DF - APC: 20090110212583, 

Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2015, 2ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2015 . Pág.: 75) 

Outrossim, no que se refere a capitalização mensal dos juros, cumpre 

registrar que somente é admitida nos casos previstos em lei e ainda 

quando expressamente acordada nos contratos de mútuo firmados com 

instituições financeiras, sendo, portanto, incabível quando se trata de 

contrato de compra e venda de imóvel. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL 

- EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL - REVISÃO - TAXA DE JUROS - ABUSIVIDADE - 

INOCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DO VALOR ORIGINAL DO IMÓVEL - 

IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE 

DECAIMENTO/INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE MANTÉM. APELAÇÃO 

ADESIVA - FIXAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO - PERÍCIA - OBSERVÂNCIA 

DO VALOR APURADO EM OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES IMPOSTAS 

PELA SENTENÇA. Impossível a revisão do preço de venda do lote 

adquirido, vez que, na aceitação do preço originalmente proposto, 

manifestou-se livremente a vontade de ambos os contratantes, não se 

configurando, no tocante ao acordo quanto à coisa e seu preço, qualquer 

vício de consentimento. Não existe óbice à incidência de correção 

monetária sobre o saldo devedor, uma vez que se trata de mero 

instrumento de correção do poder aquisitivo da moeda. Constitui índice 

válido para medir a variação do poder aquisitivo da moeda o IGP-M, razão 

pela qual pode ser esta taxa empregada no cálculo da correção monetária. 

Pode o promitente-vendedor cobrar juros remuneratórios se financiou o 

valor do imóvel para a aquisição pelo promissário-comprador. Não se 

mostra abusiva a cláusula que estipula a cobrança de juros de 1% ao 

mês, sendo que tal índice apresenta-se perfeitamente adequado e dentro 

do que prevê a Lei de Usura (Decreto Lei 22.626/33), contudo, sua 

incidência deve se dar de forma simples e não capitalizada, conforme 

previsto no contrato, uma vez que a capitalização de juros é vedada pelo 

ordenamento jurídico. Restando claro nos autos que o valor exequendo foi 

fixado com base na conclusão da perícia, em que foram observadas as 

diretrizes impostas pela sentença, não há falar em irregularidade." (TJMG - 

Ap. 1.0701.08.249308-4/001 - rel. Des.(a) Luciano Pinto - j. 14/06/2012 - 

publ. 26/06/2012) "PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO 

- JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA DESDE A ASSINATURA - 

POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ABUSIVIDADE - 

PARCELAS CORRIGIDAS PELO INCC - IMPOSSIBILIDADE APÓS TÉRMINO 

DA CONSTRUÇÃO - UTILIZAÇÃO DO INPC APÓS A ENTREGA DAS 

CHAVES - HONORÁRIOS PERICIAIS - ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO 

PREVISTO NO ART. 3º DA LEI 1.060/50. Em contrato de financiamento 

firmado direto com a construtora, os juros remuneratórios podem incidir 

desde a assinatura e antes da entrega das chaves, havendo contratação 

expressa e fixação da taxa nos limites dos juros legais. A capitalização 

mensal dos juros somente é admitida nos casos previstos em lei e ainda 

quando expressamente acordada nos contratos de mútuo firmados com 

instituições financeiras, sendo, portanto, incabível quando se trata de 

contrato de compra e venda de imóvel[...]." (TJMG - Ap. 

1.0024.06.087855-0/001 - rel. Des. Fernando Caldeira Brant - 11ª Câm. 

Cível - j. 16/06/2010 - publ. 28/06/2010) No caso, não se vislumbra a 

cobrança de capitalização de juros, ante a ausência de previsão 

contratual, de modo que não há se falar em ilegalidade. Com efeito, 

denota-se do cálculo de ID nº. 11381066, que os juros são pagos a cada 

prestação, juntamente com uma fração do capital, não havendo cumulação 

de juros. Desta forma, inexistindo previsão contratual dispondo acerca da 

cobrança de capitalização de juros, bem como ausentes de elementos 

probatórios neste sentido, não há que se falar em abusividade. A 

propósito: “[...] Não denoto a existência de abusividade e ile-galidade de 

capitalização de juros, mormente porque não há incidência do referido 

encargo no contrato carreados aos autos. [...].” (TJ-GO - AC: 

01501263920078090051, Relator: DR(A). WILSON SAFATLE FAIAD, Data 

de Julgamento: 13/09/2016, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 

2116 de 22/09/2016) Ademais, no que tange a cobrança de despesas de 

comissão e publicidade, cumpre salientar que sua cobrança não é ilegal, 

tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

1599511/SP, pelo rito do recurso repetitivo, considerado válida a cláusula 

contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de 

corretagem, fixando a tese jurídica a ser observada pelos tribunais locais, 

nos seguintes termos: “I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem 

nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o 

preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da 

comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo 

promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e 

venda de imóvel". (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso 

Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 

Assim, verifica-se que no instrumento particular de compromisso de 

compra e venda de imóvel urbano em loteamento (ID nº. 8194359) prevê 

expressamente o valor total da unidade (R$59.541,93) e o valor da 

comissão de corretagem e publicidade (10%) em sua cláusula segunda, 

parágrafo primeiro, tendo ciência, portanto, do preço do serviço e do valor 

da unidade. Desta forma, verifica-se que a requerente foi claramente 

informado acerca da cobrança da corretagem no momento da 

contratação, motivo pelo qual, não há que se falar em abusividade. Nesse 

sentido: “Revisional de contrato. Compra e venda de imóvel em 

construção. Comissão de corretagem. Legitimidade passiva da vendedora. 

Questão decidida pelo C. STJ com o julgamento do REsp 1599511/SP pelo 

rito do recurso repetitivo. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem. Inexistência 

de abusividade. Cobrança devida. Ação que é improcedente. Recurso 

provido”. (TJ-SP 10002230720158260358 SP 1000223-07.2015.8.26.0358, 

Relator: Maia da Cunha, Data de Julgamento: 27/03/2018, 30ª Câmara 

Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2018) Nessa 

toada, denota-se que não restou comprovada a incidência de encargos 

abusivos no contrato firmado entre as partes, que impliuem em 

onerosidade excessiva, tampouco a incidência de eventos modificadores 

das bases objetivas do negócio em questão, razão pela qual, não há que 

se falar em aplicação da Teoria de Imprevisão. Nesse sentido, 

coalciona-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça: “[...] A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da 

teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a 

demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais 

vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento 

imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e 

extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor 

da prestação, demandando tutela jurisdicional específica”. [...] (STJ - REsp: 

1321614 SP 2012/0088876-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 03/03/2015) “[...] A jurisprudência desta Corte é 

pacífica em que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão 

judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a 

ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e 
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extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere 

excessivamente uma das partes contratantes” [...] (REsp 1045951/MA, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 

22/03/2017). Do mesmo modo, não há que se falar em restituição de 

valores à requerente, tampouco em repetição do indébito, haja vista que 

não restou comprovada a cobrança de encargos abusivos por parte da 

requerida. Neste sentido: Por fim, no tocante ao requerimento de 

indenização por danos morais, insta salientar que não resou comprovada 

nenhuma conduta ilicita perperada pela requerida, razão pela qual, não há 

que se falar em ressarcimento dos danos sofridos pelo requerente. Nesse 

sentido: "APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL AFASTADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO RÉU - 

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA[...] Não há que se falar em 

indenização por dano moral em face de instituição financeira credora que 

nada mais faz do que cobrar do devedor o pagamento dos contratos de 

empréstimo por ambos avençados". (TJ-MG - AC: 10433110165621001 

MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014) “[...] 

Ausência de conduta ilícita nova e suficientemente gravosa da ré que 

justificasse a fixação de penalidade/indenização em ação diversa daquela 

em que pactuado o acordo. Ausência de danos efetivos à esfera 

extrapatrimonial da parte autora que leva à improcedência da pretensão 

indenizatória. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. 4. 

Invertida a... condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência. 

Honorários advocatícios de sucumbência fixados em observância ao que 

dispõe o artigo 20 do Código de Processo Civil em seus parágrafos 3º e 

4º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 

70066948688, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 11/11/2015)”. (TJ-RS - AGV: 

70066948688 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de 

Julgamento: 11/11/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/11/2015) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no 

artigo 85, §2º, incisos I a IV do Novo Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (ID nº. 11849106). Com o trânsito em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008120-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARTOLOMEU PIRES DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1008120-60.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. 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. 2. 

Tendo em vista o precário estado de saúde do(a) interditando(a), bem 

como a necessidade de ampará-lo materialmente, psicologicamente e 

socialmente, com fulcro no art. 749, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, nomeio Maria Aparecida Rodrigues Medeiros, curador(a) 

provisório(a) de Bartolomeu Pires de Medeiros, mediante compromisso, 

para fins de recebimento de benefício previdenciário ou assistencial em 

nome do(a) interditando(a). 3. Nomeio, ainda, Maria Aparecida Rodrigues 

Medeiros fiel depositário(a) dos valores a serem recebidos a título de 

benefício previdenciário, sendo que deverá prestar contas quando 

instado(a) a tanto. 4. Determino que o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça da 

Comarca de Sinop/MT compareça a residência do(a) interditando(a) e 

certifique se o(a) mesmo(a) dispõe ou não de condições de comparecer 

no Fórum da Comarca de Sinop/MT. 5. Caso a certidão a ser formulada 

pelo(a) Oficial(a) de Justiça informe que o(a) interditando(a) não dispõe de 

condições de comparecer no Fórum da Comarca de Sinop/MT, desde já 

dispenso a realização de entrevista e, nos termos do art. 752, § 2º, parte 

final, do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que 

atua e/ou em substituição na 5ª Vara da Comarca de Sinop-MT, curador(a) 

especial do(a) interditando(a) e, assim, intime-o(a) da nomeação, bem 

como para que ofereça impugnação ao pedido no prazo de 15 (quinze) 

dias. 6. Lavre-se termo de compromisso e termo de curatela provisória, 

devendo constar no termo de curatela provisória que é terminantemente 

vedada a alienação ou oneração de bens móveis, pertencentes ao(à) 

interditando(a), salvo com autorização judicial. 7. Notifique-se o(a) 

curador(a) nomeado(a), bem como a Defensoria Pública e o Ministério 

Público. 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 26 

de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito >

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008645-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTER PEDRINA DE SOUSA FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNOR FERNANDES VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1008645-42.2018.8.11.0015 Vistos em correição permanente. 1. 

Processe-se em segredo de justiça. 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. Cite-se e intime-se a parte executada, 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito, bem como de eventuais custas processuais, em 

conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil. 4. Se o 

executado não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

aos autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em 

conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de mandado de 

penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. 5. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito 

discriminado e atualizado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, 

acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 

3º, do Código de Processo Civil. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 26 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito >

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 244206 Nr: 14558-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JETU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MAGRO MARTINS - 

OAB:21775/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE DE PAULA 

CARNEIRO - OAB:MT - 19366/O

 Vistos em correição permanente.

Compulsando os autos, denoto que a parte requerida é equatoriana, bem 

como não há informações se o requerido fala fluentemente português. 

Destarte, intimem-se as partes, por meio dos advogados constituídos, para 

trazerem consigo tradutor habilitado para a audiência de conciliação 
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designada.

No mais, persiste a decisão de fls. 67/68.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007482-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

ORAIDE INEZ GIOVELLI ROSSATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

FABIANA FRIGERI JANDREY (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

P r o c e s s o : 1 0 0 7 4 8 2 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ;  V a l o r 

causa:$30,000.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): ORAIDE INEZ GIOVELLI ROSSATO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para querendo, manifestar-se à respeito da contestação apresentada. 

SINOP,2 de outubro de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES 

DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009630-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN (ADVOGADO(A))

L. H. R. D. S. (REQUERENTE)

APARECIDA RONDON ALEIXO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

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 

#1009630-11.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE RONDON DA 

SILVA, APARECIDA RONDON ALEIXO REQUERIDO: ESTADO DO MATO 

GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que a PETIÇÃO INICIAL é 

INSTRUMENTO que possibilita o AJUIZAMENTO da ação, PRINCIPIANDO o 

PROCESSO, é natural que, em razão de sua IMPORTÂNCIA, certos 

REQUISITOS sejam IMPOSTOS; Sendo assim, em sintonia com os artigos 

10, 319 e 321, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

AUTORA, por meio de seu ADVOGADO, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR A INICIAL, sob pena de indeferimento, devendo carrear 

aos autos: a) REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA do MEDICAMENTO pleiteado; 

b) DOCUMENTAÇÃO que comprove a NEGATIVA dos Requeridos em 

disponibilizarem a parte Autora o MEDICAMENTO de que necessita; c) 

LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, eis que o acostado a EXORDIAL está 

defasado (30.10.2017) e, PORMENORIZADO, devendo INDICAR a 

imprescindibilidade do medicamento pleiteado; d) INSTRUMENTO DE 

PROCURAÇÃO outorgada por LUIZ HENRIQUE RONDON DA SILVA, 

representado por sua genitora AMANDA RONDON DA SILVA, e esta 

assistida por APARECIDA RONDON ALEIXO, devendo ser assinado pela 

mãe e pela avó materna; e) Por fim, INDICAR, de forma PRECISA e 

OBJETIVA, quais os PEDIDOS a serem formulados em sede de 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, eis que o PEDIDO foi formulado nos seguintes 

termos “Requer: A concessão da tutela antecipada de urgência tendo em 

vista a verossimilhança das alegações, que é extraída dos fatos narrados 

e das provas que acompanham a presente ação, bem como o fundado 

receio de dano irreparável diante do risco de saúde que o autor poderá 

sofrer na falta dos medicamentos, requer, nos termos dos arts. 294, 297, 

300, 536 e 537 do Código de Processo Civil, sob pena de multa diária a ser 

determinada por vossa Excelência”, todavia o PEDIDO deve ser CERTO e 

DETERMINADO (artigos 322 e 324 do CPC), NÃO se enquadrando a 

presente demanda nos casos de pedido genérico, elencados nos incisos 

do §1º do art. 324, CPC. II – Com o aporte, CONCLUSO para análise quanto 

ao recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007007-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

MARCIA DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

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 

#1007007-71.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIA DA ROSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA 

pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos 

Requeridos que disponibilizassem a parte Requerente o medicamento 

“CLEXANE 40 mg/0,4ml, até o final da gestação, sendo estendido por mais 

30 (trinta) dias após o parto”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é 

pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em 

DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até 

mesmo ARCANDO com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de 

PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em 

hospital da rede privada, quando indisponíveis leitos na rede pública. Com 

efeito, o DIREITO à VIDA e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição 

Federal, art. 196, como DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente 

estabelece como dever do Estado a assistência à saúde, mas também 

garante o ACESSO UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações 

para sua promoção, proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Agindo dessa forma, 

ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou simplesmente 

descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim agir, poderá 

incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do 

Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 

319 do Código Penal. Registre-se que a execução da decisão concessiva 

da antecipação da tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo 

certo que “o não atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de 

desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado 

renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, PREVIAMENTE a ANÁLISE do PLEITO de Id. Num. 

15676302 INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR 

do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o 

fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO 

à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE 

PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190844 Nr: 12371-17.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, QUE expeço intimação ao autor, para que apresente conta 

bancária, para expedição de Alvarás..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244650 Nr: 14856-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAAC PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, QUE expeço intimação ao autor, para que apresente conta 

bancária, para expedição de Alvarás..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 118145 Nr: 10522-49.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALEX MARTINS

 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: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao Requerido Município de 

Sinop, para que se manifeste quando ao depósito informado, uma vez que 

dando buscas no SISCONDJ – CONTA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, não consta o valor informado como 

pagamento nos presentes autos, permanecendo em aberto referido valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 176717 Nr: 12441-68.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA BATISTA DA SILVA BORGES, MARCIO MINA 

DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:17.759-MT, MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - OAB:MT 

15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825/MT

 CERTIFICO que decorreu o prazo de suspensão solicitada, e conforme 

pelo artigo 162, § 4º do CPC e Capítulo 2, seção 17, item 2.17.4-VI , 

expeço intimação ao requerente para que se manifeste no prazo de 

dez(10) dias , requerendo o que de direito.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010156-58.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

ALUISIO FELIPHE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIA IVONE BENATI CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010156-58.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

EXECUTADO: MARIA IVONE BENATI CARVALHO Vistos, etc. I – De 

proêmio, DETERMINO o cumprimento do item 2 da decisão (id10151627) , 

pela secretaria de vara; II – Ademais INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 5 dias, se manifeste quanto à resposta do ofício de ID11870276. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÁS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 2 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008775-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PEREIRA VILELA (REQUERENTE)

RODRIGO RIBAS COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008775-66.2017.8.11.0015. REQUERENTE: IVONE PEREIRA VILELA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 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. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007248-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

LOIANE ALVES LINHARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste acerca do comprovante juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

GRACIELLA PEREIRA UMAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 
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1000399-28.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

GRACIELLA PEREIRA UMAR REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório em obediência ao artigo 38 da lei 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, bem como realização 

de audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 335, I do CPC. Preliminar - Da 

necessidade da realização de prova pericial grafotécnica: A parte 

requerente sustenta que não reconhece os débitos postos em cobrança 

pela parte requerida, alegando que jamais firmou contrato com a mesma, 

não reconhecendo sua assinatura lá constante, ao passo que a parte 

requerida juntou com a contestação diversos documentos, inclusive 

cadastro pessoal da parte autora e contrato, que teria sido assinado por 

esta, com faturas emitidas em seu nome, alegando que os apontamentos e 

cobranças são legítimos. Diante deste contexto, e analisando-se as 

assinaturas da parte autora nos vários documentos existentes nos autos - 

RG, Procuração (juntados com a inicial), termo de audiência, bem como os 

documentos anexos à contestação, e comparando-se com a assinatura 

aposta nos documentos trazidos com a contestação, para um exame mais 

acurado da questão, com vistas à completa instrução do feito, 

indispensável se faz a realização da prova pericial, de natureza 

grafotécnica, para eliminação de quaisquer dúvidas, o que foge da 

competência dos Juizados Especiais. Com efeito, o legislador 

infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar um sistema 

onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que naquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia para o desate da questão, tais causas estariam 

subtraídas ao seu alcance. Sabe-se que a aferição da complexidade da 

causa leva em consideração não o direito material discutido, mas o objeto 

da prova, consoante orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE: A menor 

complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Destarte, restando 

controversa a veracidade da assinatura da parte autora nos documentos 

juntados aos autos em sede de contestação, mostra-se imprescindível a 

realização da prova pericial que, por envolver matéria complexa, afasta a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do 

processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3° e 51, inciso II, da 

Lei de Regência dos Juizados Especiais. Sobre o assunto: RECURSO 

INOMINADO - COMPLEXIDADE DA CAUSA, POIS IMPRESCINDÍVEL A 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, AFASTANDO A 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 3021/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

27/03/2012, Data da publicação no DJE 13/04/2012). AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - Havendo a negativa da autoria da 

assinatura firmada no documento apresentado pela ré, que deu causa à 

inclusão de seus dados nos anais de proteção ao crédito, necessário se 

faz a produção de prova grafotécnica 2 - Foge à alçada do Juizado 

Especial Cível a causa referente à negativa de assinatura de documentos, 

haja vista a complexidade da matéria probatória decorrente da 

necessidade de prova pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 

9.099/95). 3 - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para 

declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da 

complexidade da causa. (RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da 

publicação no DJE 16/08/2012). CONTRATO DE LOCAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA- LOCADORA ALEGA NÃO TER RECIBIDO ALUGUERES E 

VALORES REFERENTES AO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - 

APRESENTAÇÃO DE RECIBOS QUE COMPROVARIAM TRAIS 

PAGFAMENTOS - AUTENTICIDADE DE TAIS RECIBOS IMPUGNADA - 

ALEGAÇÃO DE FALSIDADE - INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL 

GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

RECONHECIDA - PROCESSO EXTINTO. A prova pericial grafotécnica, única 

pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, é incompatível com o 

rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do processo sem 

resolução do mérito. (RNEI, 2838/2011, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA 

SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data 

da publicação no DJE 16/08/2012). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO 

CONSUMIDOR. ART. 43 §2º CDC. COMPROVAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA 

ASSINADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 1. A lei não exige 

comprovante de recebimento da notificação. A postagem das notificações 

a serem enviadas são suficientes para cumprir o disposto no art. 42, § 3º, 

do Código de Defesa do Consumidor. 2. A prova pericial grafotécnica é a 

única pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, que é 

incompatível com o rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do 

processo sem resolução do mérito. (RNEI, 5843/2010, DR. NELSON 

DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 03/05/2011, Data 

da publicação no DJE 10/05/2011). Registro, por oportuno, que a 

incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode e 

deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

nos moldes do art. 64, do NCPC. Diante do exposto, reconhecendo, em 

razão da complexidade da causa pela necessidade de perícia 

grafotécnica, tem-se a inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, 

pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012273-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ KAISER (ADVOGADO(A))

CIMATEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ELETRICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEISIANE MARTINS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001753-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCG COMERCIO E SERVICOS DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO MENIN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001722-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA KRAEMER ORFAO (REQUERENTE)

VANESSA FERNANDES MARANGONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL (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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013317-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

LEONILDO MANOEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1013317-30.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: LEONILDO MANOEL REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito No mérito 

afirma a autora ter sido negativada indevidamente pela empresa requerida, 

pois nunca adquiriu produtos ou fez uso de serviços oferecidos. Por outro 

lado, a ré afirma que houve regular contratação pela demandante com 

ulterior utilização do produto cartão, tendo efetuado compras junto às lojas 

da rede durante a vigência da contratação. Em se tratando de relação 

tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do 

consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em 

conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. Por outro lado a empresa requerida, não se desincumbiu 

de seu ônus probatório (art. 373 inciso II do NCPC) já que se a autora 

afirmou que não tem relação jurídica com a loja ré, deve esta provar a 

origem dos débitos, não há como impor a reclamante o ônus da prova 

negativa, por ser impossível e diabólica. Logo, pode-se concluir que a 

inscrição é indevida. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente 

lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída 

por ela, uma vez que não contratou (ou se utilizou) dos serviços 

prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como dos débitos nos 

valores de R$ 562,84 (quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e 

quatro centavos) referente respectivamente ao contrato n.º 82014212, e 

determina que a Reclamada proceda com o cancelamento do registro 

juntos aos órgãos de proteção ao crédito do referido contrato; b) 

CONDENAR solidariamente ambas as rés a pagar, à autora a quantia de 

R$ 3.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (data da disponibilização da 

inscrição). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MOTTA (REQUERENTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDIMAR DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

CLARICE KREUZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 

PROCESSO n. 1000337-17.2018.8.11.0015 Valor da causa: $35,000.00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DAIANE MOTTA Endereço: RUA DA 

MOOCA, 680, JARDIM PAULISTA, SINOP - MT - CEP: 78556-850 POLO 

PASSIVO: Nome: SIDIMAR DA SILVA MORAES Endereço: RUA DO 

PIONEIRO, 195, SÃO JOSÉ, MARAVILHA - SC - CEP: 89874-000 Nome: 

CLARICE KREUZ Endereço: PIONEIRO, 165, SÃO JOSÉ, MARAVILHA - SC 

- CEP: 89874-000 Senhor(a): DAIANE MOTTA 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. 

Ainda, que se manifeste acerca da Certidão negativa de citação/intimação 

por telefone ID 15695553. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/10/2018 

Hora: 14:45 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 
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documentos pessoais. SINOP, 2 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008333-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU CREPALDI (REQUERIDO)

 

Certifico que DEIXEI de citar/intimar a parte promovida ELISEU CREPALDI 

via telefone 66 996748035, acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 03/10/2018 as 15:00 horas, Pois, foram feitas várias tentativas, 

contudo o número informado consta-se inexiste.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013342-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1013342-43.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: GRACIELE DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito Sustenta a parte requerente que é cliente da ora 

Requerida, mas alega que desconhece qualquer débito referente às 

inscrições realizadas pela reclamada.. O requerido contesta, informando 

ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação à parte 

autora. Alega ainda que a inserção do nome do reclamante no rol dos 

maus pagadores foi devida ante a inadimplência da Reclamante. Reitera 

que há várias faturas de cartão de crédito e outros serviços não quitados. 

Para fazer prova diversas faturas estão em aberto e esclarece a 

evolução do débito. Na impugnação a Reclamante reitera que nunca negou 

a relação jurídica, mas não impugnou as faturas especificamente, nem ao 

menos juntou qualquer pagamento das faturas em aberto. Logo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

II, do CPC, exigindo da Reclamada a demonstração de fato extintivo do 

direito da Reclamante, sob pena de procedência da reclamação. A prova 

foi efetivamente produzida quando restou clarividente a existência de 

várias faturas remanescente à época da distribuição da demanda. 

Ademais na impugnação a Reclamante assevera: “O valor da negativação 

é de R$ 84,64 sendo que o débito e de 25/11/2014, estando disponível em 

08/01/2015, ocorre que a fatura apresentada pela Ré na data de 

25/11/2014 é de R$ 84,69, valor divergente ao da negativação, motivo pelo 

qual a Autora desconhece o débito junto à instituição Ré.” Restringindo 

assim a discussão a diferença de cinco centavos a menos na anotação 

da restrição, mas não traz aos autos prova do pagamento da referida 

fatura em qualquer que seja o valor. Deste modo, a inserção do nome da 

Reclamante no órgãos de proteção ao crédito por inadimplemento não 

constitui ato ilícito, muito pelo contrário, se trata apenas de exercício 

regular de direito. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

do pedido autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013593-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICELIO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1013593-61.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: ERICELIO SILVA DE SOUSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com 

base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito No mérito afirma a autora ter sido 

negativada indevidamente pela empresa requerida, pois nunca adquiriu 

produtos ou fez uso de serviços oferecidos. Por outro lado, a ré afirma 

que houve regular contratação pela demandante com ulterior utilização do 

produto cartão, tendo efetuado compras junto às lojas da rede durante a 

vigência da contratação. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Por 

outro lado a empresa requerida, não se desincumbiu de seu ônus 

probatório (art. 373 inciso II do NCPC) já que se a autora afirmou que não 

tem relação jurídica com a loja ré, deve esta provar a origem dos débitos, 

não há como impor a reclamante o ônus da prova negativa, por ser 

impossível e diabólica. Logo, pode-se concluir que a inscrição é indevida. 

Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente lançado em cadastro 

restritivo de crédito em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que 

não contratou (ou se utilizou) dos serviços prestados pela ré. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 
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CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela 

provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como dos débitos nos 

valores de R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos); R$ 

109,47 (cento e nove reais e quarenta sete reais); R$ 296,76 (duzentos e 

noventa e seis reais e setenta e seis centavos) referente respectivamente 

a o s  c o n t r a t o s  n . º 

010301343000016AD/010301343000016FI/010301343000016CT, e 

determinar que a Reclamada proceda com o cancelamento do registro 

juntos aos órgãos de proteção ao crédito do referido contrato; b) 

CONDENAR solidariamente ambas as rés a pagar, à autora a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (data da disponibilização da 

inscrição). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002743-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

MOISES DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002743-79.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MOISES DOS SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 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. Considerando que já houve 

apresentação das contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

ROBSON NOGUEIRA PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001834-37.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROBSON NOGUEIRA PIRES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 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. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005855-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE PAIVA (EXEQUENTE)

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RIBAMAR PINHEIRO REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005855-85.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSE MARCIO DE PAIVA 

EXECUTADO: MARIA RIBAMAR PINHEIRO REIS Vistos, etc. I - INTIME-SE a 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dispostos 

pelo art. 321 do Código de Processo Civil, emende a inicial, juntando aos 

autos título executivo, conforme artigo 784, inciso III do CPC/2015, uma vez 

que o documento particular apresentado não está assinado por 02 (duas) 

testemunhas. (ID. 13586156); II - Com o aporte, conclusos para análise da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 2 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009610-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL KOOP (REQUERENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009610-20.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCEL KOOP REQUERIDO: 

PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME, AGCO DO BRASIL 

SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que o requerente pretende o deferimento da tutela antecipada, 

oferecendo, para tanto, CAUÇÃO através de depósito judicial no valor de 

R$ 14.113,81 (quatorze mil, cento e treze reais e oitenta e um centavos). 

Contudo, em pesquisa pelo sistema SISCONDJ, não foi localizado qualquer 

valor vinculado aos presentes autos. À vista disso, a fim de não causar 

prejuízo à parte requerente, tenho por bem, determinar a EMENDA DA 

INICIAL, para que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos 

documento comprobatório do depósito judicial, oferecido à título de 

caução. Transcorrido o aludido prazo, CONCLUSO para deliberação do 

pleito de tutela. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 2 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013048-37.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

TERESINHA DE JESUS ALVES SOARES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006998-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN SCHAVISCKI BECK (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 (vinte) dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 1006998-46.2017.8.11.0015 

Valor da causa: $556.59 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA, CORREÇÃO 

MONETÁRIA, CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS, MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES, 

VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO 

MONETÁRIA, JUROS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 791, Ótica Murano, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-228 POLO PASSIVO: Nome: 

KARIN SCHAVISCKI BECK Endereço: RUA DA CONSOLAÇÃO, 681, 

JARDIM PAULISTA, SINOP - MT - CEP: 78556-856 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, ciência quanto ao teor da r. 

sentença proferida (abaixo transcrita), bem como para que, no prazo mais 

exíguo possível, informe conta bancária para a transferência de valores. 

SENTENÇA: Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Perscrutando os autos, verifico que o 

exequente informa através da petição de ID. 12271453 que o executado 

realizou o pagamento integral do débito, requerendo, via de consequência, 

a liberação dos valores bloqueados (ID. 12265421) em favor do 

EXECUTADO, e por fim, o arquivamento definitivo do feito. Sendo assim, 

determino o LEVANTAMENTO dos valores bloqueados nos presentes 

autos, em favor do EXECUTADO, EXPEDINDO-SE, para tanto, o competente 

ALVARÁ de liberação de valores, em conta a ser informada pelo mesmo. 

Ex positis, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

INTIME-SE o EXECUTADO, através de EDITAL acerca do teor desta 

sentença que declarou EXTINTO o presente feito, bem como para que, no 

prazo mais exíguo possível, informe conta bancária para a transferência 

de valores. SEM CUSTAS e HONORÁRIOS, em virtude do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Após o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVEM-SE 

estes autos com as cautelas de estilo. Expeça-se o necessário. 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, 

THAIS SOARES PIRES, digitei. SINOP, 2 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013433-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WIGOR AFONSO LEMOS (REQUERENTE)

WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG (ADVOGADO(A))

EVAIR FIABANE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1013433-36.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CHEQUE, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: WIGOR AFONSO LEMOS REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A 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 C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por 

WIGOR AFONSO LEMOS em face de BANCO DO BRASIL S/A. A 

controvérsia da demada cinge-se quanto inserção de seu nome em rol de 

inadimplentes por cheque que alega ser clonado Em sua defesa a parte 

Requerida aduziu regularidade legitimidade da inscrição ante a falta de 

pagamento da referida cártula. Visando corroborar suas alegações trouxe 

aos autos cópia de proposta de adesão assinada pela parte Requerente e 

print screen de telas visando demonstrar a origem dos débitos. A parte 

Requerente em sua impugnação pugna pelo reconhecimento de assinatura 

grosseiramente distinta. Desta forma, impõe-se a realização de perícia 

grafotécnica e não somente grafotécnica isso porque a insurgência inicial 

aduzia clonagem de cheque e depois aduziu-se discrepância na 

assinatura. Para as duas questões suscitadas o juízo necessita se estear 

em apontamento pericia, porém, uma vez que a produção de prova pericial 

no âmbito do Juizado Especial encontra óbice na Lei n. 9.099/95. Há 

inúmeros julgados que determinam a extinção do feito ante a necessidade 

de produção de perícia grafotécnica. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA 

DO RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE CURSO DE 

GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE SUPOSTA 

INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO REALIZADO 
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COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA PRIMEIRA QUE 

POSSUI ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE PERANTE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 54 DO FONAJE. 

REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 

DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE A IMPUGNAÇÃO REALIZADA 

PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. Diante do exposto, 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - 

Rel.: Leonardo Marcelo Mounic Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 

000916149201381600690 PR 0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Leonardo Marcelo Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A 

perícia grafotécnica consiste em analisar a assinatura constante em um 

documento e verificar se houve fraude. Logo, temos a incompetência 

absoluta deste juízo especializado, o que pode ser declarado de ofício, 

tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do 

art. 64, §1º do Código de Processo Civil. O tempo é algo preciso ante sua 

escassez e, imbuído, neste pensamento o Poder Judiciário deve pautar 

suas decisões, visando não desperdiça-lo. O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 

em princípio impõe a extinção do feito sem resolução do mérito ante a 

presente incompetência deste Juízo. Contudo, aos próprios princípios 

norteadores do Juizado Especial, em especial em sua faceta de economia 

processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da referida Lei; bem como 

em consonância com o art. 64, §3º do Novo Código de Processo Civil que 

dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação.[…] § 3º Caso a alegação de 

incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo 

competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento em recente julgado 

do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO CPC. 

NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. […] 2. A 

declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a 

remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, 

consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O argumento de 

impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo 

competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, 

não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de 

configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. 

Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proporcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, 

devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001068-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI (EXEQUENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA PEREIRA DE MORAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009288-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI (ADVOGADO(A))

DIEGO HENRIQUE BONETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009288-97.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO HENRIQUE BONETTI 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários à 

comprovação de suas alegações. Verbera que não possui nenhum 

contrato ou realizou a compra de qualquer produto com a parte Ré. Pugna 

pela antecipação da tutela, para que seja excluída a negativação de seus 

dados, ao argumento de que o débito é indevido. Pois bem. Da análise da 

exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da medida 

liminar, ante a impossibilidade de se produzir prova negativa, como é o 

caso dos autos, uma vez que o requerente alega que não tem qualquer 

relação jurídica com a requerida, não havendo débito que justifique a 

negativação. É nesse sentido a decisão referente ao Agravo de 

Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da publicação no DJE 

17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA 

NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com ação em 

que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de 

que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser 

excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do 

autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo sentido, o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome do autor dos 

cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra 

a presente decisão, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome do reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício ao cadastro negativista 

(SERASA), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. 
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Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para comparecimento em 

audiência a ser DESIGNADA CONFORME PAUTA PRÉ-ESTABELECIDA, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. SINOP, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012678-58.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE LEHMEN (REQUERENTE)

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KARINA DA SILVA FERREIRA VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO)

LUANA CRISTINA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

DAMIÃO LUCIVANDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012678-58.2015.8.11.0015. REQUERENTE: ANELISE LEHMEN 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Em análise 

detida dos autos, constato que há duplicidade de valores vinculados aos 

presentes autos, o primeiro consistente no depósito realizado pela parte 

executada em ID nº. 4461920 (valor de R$3.085,40), e o segundo 

referente ao depósito juntado em ID nº.14521662 (valor de R$ 10.243,33). 

Com efeito, tenho como imperioso chamar o feito à ordem, visando aclarar 

qualquer divergência quanto eventual pagamento a maior da condenação, 

DECIDO: 1. REMETAM-SE os autos para elaboração de cálculo judicial, o 

qual deverá descrever o montante devido à parte requerente, bem como, 

eventual saldo remanescente a ser liberado em favor da requerida, na 

proporção dos valores alhures; 2. Com a juntada da planilha de cálculo 

judicial, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo COMUM de 05 (cinco) 

dias, se manifestem, sob pena de PRECLUSÃO; 3.Ultimada esta 

providência, tornem os autos conclusos para análise e deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 2 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009445-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE JESUS SILVA CORDOBE (REQUERENTE)

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA 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: 

1009445-07.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JANAINA DE JESUS SILVA 

CORDOBE REQUERIDO: ANA PAULA 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, 2 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010332-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA FERNANDA DA CRUZ CAMPINAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010332-03.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO EXECUTADO: JESSIKA FERNANDA DA 

CRUZ CAMPINAS 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, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011159-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE (ADVOGADO(A))

ALICE CALDEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013088-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDO PAULO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 
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ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA STEINBACH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO 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. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011664-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA MARLI FAGUNDES ERNST (REQUERENTE)

DINARTE ERNST (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (ADVOGADO(A))

ROSE MARLI NICOLOTTI DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDINOR CANTOR FELIPE (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004067-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI (ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI (ADVOGADO(A))

CELSO DA SILVA RODRIGUES (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. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002621-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LAUTERIO ROCHA (REQUERENTE)

LUCAS ASSMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007409-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTI VITOR DE ALMEIDA CARLI JUNIOR (REQUERENTE)

WILSON CLAUDIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES 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, 
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expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005917-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

DIANA FERREIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003186-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO (ADVOGADO(A))

SIVALDO NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002770-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

DANIELLE BUENO FERNANDES (REQUERENTE)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011788-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013536-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA PARIZOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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 
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Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013028-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBERTO QUIROGA (REQUERENTE)

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

BANCO HSBC BANK BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007295-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ITAMILSO DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007244-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE MELLO (REQUERENTE)

DANIEL DE FREITAS PICCININI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011251-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA CRISTINA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

IVETE MARIA PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013282-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

CAIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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 
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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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008327-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KAROLAINE DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

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. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006828-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SOARES (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008628-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHOCYEGUE DEIVID MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013091-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANGELA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 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. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010985-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

S. ANDRE LERMEN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRA O. DAMACENO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010985-05.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: S. ANDRE LERMEN & CIA LTDA 

- EPP EXECUTADO: ELIANDRA O. DAMACENO - ME 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, 
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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, 2 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012738-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROLIM DE MOURA (EXEQUENTE)

VINICIUS ROLIM DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL ROSA FRANCA MADEIRAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012738-94.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ADEMIR ROLIM DE MOURA 

EXECUTADO: ELIEL ROSA FRANCA MADEIRAS - ME 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, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009603-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO (ADVOGADO(A))

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARIO SALLES VANNI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009603-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PAJE TRANSPORTES LTDA - 

ME REQUERIDO: ANTONIO MARIO SALLES VANNI Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO de USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO DE BEM MÓVEL ajuizada por PAJÉ TRANSPORTES 

LTDA – ME, em face de ANTÔNIO MARIO SALLES. De proêmio, cumpre 

mencionar que este Juízo não possui competência para processar e julgar 

o presente feito. Isso porque, a ação de Usucapião possui rito especial, o 

qual é INCOMPATÍVEL com a sistemática da justiça especializada. À vista 

disso, trago à baila o enunciado 8 do FONAJE que dispõe que: “As ações 

cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos 

Juizados Especiais”. Nesse diapasão, é o entendimento consolidado dos 

tribunais pátrios: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM 

MÓVEL. RITO ESPECIAL. INCOMPATÍVEL COM A LEI QUE REGE OS 

JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 8 DO FONAJE. PRECEDENTES DESTA 

CORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Recurso conhecido e 

desprovido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por 

unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso 

interposto, nos exatos termos deste voto (TJPR – 1ª Turma Recursal – 

0010409-93.2015.8.16.0129/o – Paranaguá – Rel? FERNANDA DE 

QUADROS JORGENSEN GERONASSO, Julgamento 04/08/2016, 

publicação: 10/08/2016.) Sendo assim, diante de todo o exposto e com o 

fito de não causar PREJUÍZO às PARTES, a REDISTRIBUIÇÃO da 

PRESENTE AÇÃO é medida que se IMPÕE. Ex positis DECLARO a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, com espeque no artigo 3º da Lei nº 9.099/95 e por 

consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA, devendo o feito ser remetido 

a uma das Varas Cíveis desta Comarca, em observância aos princípios da 

economia e da celeridade processual, à luz do disposto no art. 8º do CPC, 

com as devidas anotações e baixa no sistema informatizado “PJe”. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005632-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

AROLDO DOMINGOS BASQUERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005632-69.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AROLDO DOMINGOS 

BASQUERA REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

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, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010603-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VIEIRA SOARES (EXEQUENTE)

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

X S ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010603-12.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ALEXANDRE VIEIRA SOARES 

EXECUTADO: X S ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - ME Vistos etc. 

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 

serem penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, e nos 

termos do Enunciado 37 do Fonaje c/c art. 830 do CPC, DEFIRO O PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE COM EFEITO DE ARRESTO. JUNTE-SE aos autos 

cópia do resultado das operações. Caso a tentativa de constrição retorne 

procedente, cumpra-se o disposto no art. 830, §1º, do CPC, expedindo-se 

para tanto o respectivo mandado: § 1oNos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Caso 

não localizado o devedor e certificando o ocorrido pelo Oficial de Justiça, 

cite-se/intime-se o devedor por edital acerca do arresto/penhora 

realizados (Enunciado 37 do FONAJE), concedendo-lhe o prazo de 15 

(quinze) dias para manifestação. Ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo nos autos manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE, e 

INTIME-SE o exequente para requerer o que de direito, Caso contrário, 
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restando infrutífera a tentativa de penhora, intime-se o exequente para 

indicar bens penhoráveis, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção (art. 

53, §4º da Lei n.º 9.099/95). Transcorrido o prazo sem manifestação, 

conclusos, nos termos do art. 53, § 4º, da lei 9.099/95. Expeça-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009032-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA FURTADO DE SOUZA (REQUERENTE)

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

ALUISIO FELIPHE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU TEICHEIRA TURRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009032-91.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VALDIRENE APARECIDA 

FURTADO DE SOUZA REQUERIDO: ALCEU TEICHEIRA TURRA 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, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013156-66.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

ALUISIO FELIPHE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013156-66.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

EXECUTADO: ALLYSON ARAUJO MENEZES 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, 2 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002790-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002790-19.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: MARINEZ 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, 2 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005403-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIVALDO MUNIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

ALEXANDRE NARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO TOCHETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005403-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ZENIVALDO MUNIZ DE 

SOUZA REQUERIDO: SABINO TOCHETTO Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por ZENIVALDO MUNIZ 

DE SOUZA em face de SABINO TOCHETTO. De proêmio, necessário se 

faz mencionar, que este Juízo não possui competência para processar e 

julgar o presente feito. Isso porque, a ação monitória possui rito especial, 

conforme o artigo 700 e seguintes do CPC, o qual é INCOMPATÍVEL com a 

sistemática da justiça especializada. À vista disso, trago à baila o 

enunciado 8 do FONAJE que dispõe que: “As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. 

Nesse diapasão, é o entendimento consolidado dos tribunais pátrios: 

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. AÇÃO MONITÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO JEC. RITO ESPECIAL. ART. 700 

DO NCPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, II, DA LEI Nº 

9.099/95. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71006570154, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 21/02/2017) Para arrematar: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. RITO PRÓPRIO. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 51, 

INCISO II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO, 

DE OFÍCIO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. (Recurso Cível Nº 

71006483788, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 29/11/2016) Sendo assim, diante de todo o 

exposto e com o fito de não causar PREJUÍZO às PARTES, a 

REDISTRIBUIÇÃO da PRESENTE AÇÃO é medida que se IMPÕE. Ex positis 

DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, com espeque no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, e por 

consequência, DECLINO da competência, devendo o feito ser redistribuído 

a uma das Varas Cíveis desta Comarca, em observância aos princípios da 

economia e da celeridade processual, à luz do disposto no art. 8º do CPC, 

com as devidas anotações e baixa no sistema informatizado “PJe”. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 452 de 524



providências. SINOP, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000724-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LAIANE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 

da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado 

procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante 

de mov. n.º 14499447 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada 

para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

presente decisão. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o 

que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado 

o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 2 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005795-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

ERLI HENRIQUE GARCIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIAS ROBERTO PELIZON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005795-15.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ERLI HENRIQUE GARCIA 

EXECUTADO: ENEIAS ROBERTO PELIZON 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, 2 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013749-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C MITIKO SACUNO (REQUERENTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA MITIKO SACUNO OAB - 464.781.161-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013749-49.2017.8.11.0015. REQUERENTE: C MITIKO SACUNO 

REPRESENTANTE: CASSIA MITIKO SACUNO REQUERIDO: ROBERTO 

CHAGAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o autor 

postulou informando que a reclamada procedeu com o cumprimento da 

obrigação discutida nos presentes autos (mov. n.º 15319573), motivo pelo 

qual, requer a extinção e arquivamento do feito. Logo, temos que a 

reclamada conheceu a procedência do pedido, e adimpliu o débito que lhe 

competia, fato este que enseja a extinção da ação. “Ex positis”, com fulcro 

no artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente demanda, isto com resolução de mérito, em face do 

reconhecimento, por parte da reclamada, dos pedidos iniciais. Diante do 

acima exposto, determino o cancelamento da audiência de conciliação 

designada. 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. SINOP, 2 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 336888 Nr: 14007-42.2018.811.0015

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRANCIELLY DE ASSIS MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZETY NARDINO FUMAGALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI 

SANDRI - OAB:19.367-MT, JÉSSICA CAROLINE SILVA - OAB:OAB/MT 

19.721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 336888

Vistos,

Tratando-se de queixa-crime para apuração de crimes contra honra, nos 

termos do artigo 520 do Código de Processo Penal, designo AUDIÊNCIA DE 

RECONCILIAÇÃO a realizar-se no dia 11/02/2019, às 14h30min.

Notifique-se.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 333782 Nr: 11975-64.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DALPIAZ, MARCELO SOUZA 

DELFINO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE - OAB:

 Carta Precatória - Código Apolo 333782

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder à inquirição da 

testemunha PM Robson Fernando de Oliveira.

Designo o dia 26 de novembro de 2018, às 13h20min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273, do 
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STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se os advogados dos acusados.

Requisite-se o Policial Militar.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 20 de setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 249502 Nr: 17991-39.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE APARECIDA DAPPER 

SANTANA - OAB:19983-MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE Á ADVOGADA CLEIDE APARECIDA DAPPER 

SANTANA, FICA DEVIDAMENTE INTIMADA Á APRESENTAR RESPOSTA Á 

ACUSAÇÃO, NESTES ALTOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 276720 Nr: 14089-44.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI ADRIANO PISA, ANTÔNIO 

RODRIGUES, JORGE LUIZ CAVENAGHI, CELSO RODRIGUES DE 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, EDGAR SANTA ROSA DE ALMEIDA - OAB:20786, FERNANDO H. 

BRANDÃO - OAB:MT/19.221, LEANDRO CLETO RIGHETTO - 

OAB:28.009/SC, LUIZ EDUARDO CLETO RIGHETTO - OAB:18.415

 ...O acusado Antonio foi citado à fl. 170 e a sua defesa encontra-se 

encartada à fl. 171.Tendo em vista que falta apenas a resposta do 

acusado Claudinei, intimem-se os advogados constituídos à fl. 106 para 

que, no prazo legal, apresentem referida peça processual, pois, não 

obstante os argumentos constantes às fls. 109/100 e a deliberação à fl. 

155, a citação é o ato que tem por objetivo único o de dar ciência ao réu 

de que ele responde a um processo criminal.No caso dos autos, inexistem 

dúvidas de que o acusado Claudinei tem plena ciência de que está sendo 

processado nestes autos, pois contratou os causídicos nominados à fl. 

106 para representá-lo.Assim, defiro o pedido de reabertura de prazo e 

determino sejam os causídicos contratados à fl. 106 novamente intimados 

para apresentarem resposta à acusação, ou para juntarem aos autos 

termo de renúncia, com o respectivo ciente do acusado Claudinei e a 

comprovação do decurso de 10 (dez) dias de referida comunicação, sob 

pena de comunicação à OAB para instauração de processo disciplinar por 

desídia profissional, nos termos do art. 34, inciso XI , da Lei n. 8.906/94 

(Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).Transcorrido 

o prazo acima fixado sem manifestação, intime-se o acusado, 

pessoalmente, se localizado, ou por edital, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, constitua novo patrono, ou indique a necessidade de ser assistido 

pela Defensoria Pública, bem como expeça-se ofício à OAB para 

instauração de processo disciplinar por desídia profissional dos 

advogados constituídos.Com a resposta do acusado Claudinei juntada aos 

autos, voltem-me conclusos.Sem prejuízo das determinações acima, 

oficie-se ao Juízo de Porto Belo/SC para que encaminhe a este Juízo, em 

prazo exíguo, a carta precatória expedida à fl. 106, cumprida.Notifique-se 

o Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Sinop, 20 de setembro de 2018.Débora Roberta Pain Caldas 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 249502 Nr: 17991-39.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE APARECIDA DAPPER 

SANTANA - OAB:19983-MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE Á ADVOGADA CLEIDE APARECIDA DAPPER 

SANTANA, FICA DEVIDAMENTE INTIMADA Á APRESENTAR RESPOSTA Á 

ACUSAÇÃO, NESTES AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 233814 Nr: 7971-86.2015.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO, JOSE ALMIR DE 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824-B, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 

13.171

 Vistos. Diante do grafado acima em relação aos ausentes e considerando 

que a missiva foi parcialmente cumprida, determino a devolução da 

deprecata ao Juízo de origem, procedendo-se às anotações e baixas 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 333415 Nr: 11698-48.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIZAEL SILVA SOUZA, CLEVERSON 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos. Cumprida a finalidade deprecada, devolva-se a presente missiva 

ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens. Procedam-se às 

baixas e anotações de vezo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 299476 Nr: 8089-91.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI MAZIERO POZZOBON, WILSON 

ROQUE POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO 

- OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 Vistos. Diante do consignado no tópico de ocorrências, redesigno a 

presente solenidade para o dia 05 de Dezembro de 2018, às 13h25min, 

devendo o cartório expedir o necessário. Comunique-se o Juízo 

deprecante sobre a nova data designada para que proceda as intimações 

necessárias, nos termos da Súmula 273, do STJ. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 331970 Nr: 10762-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON GIRARDI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:21081/MT

 Vistos. Cumprida a finalidade deprecada, devolva-se a presente missiva 

ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens. Procedam-se às 

baixas e anotações de vezo. Cumpra-se.

3º Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128530 Nr: 7745-57.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 454 de 524



 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS CESAR DE FREITAS, Cpf: 

01864622121, Rg: 19347570, Filiação: Manoel Messias de Freitas e 

Ivanete Aparecida Souto de Freitas, data de nascimento: 10/01/1984, 

brasileiro(a), natural de Sinop-MT, convivente, serv. gerais / pedreiro, 

Telefone 66-9957-1546 -edinal. 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 etc. 1) marco o dia 17 de outubro, p.f, às 

15h30min, como nova data e horário para a realização da Audiência 

Admonitória, devendo o reeducando ser intimado por edital, com prazo de 

15 (quinze) dias, e avisado pelos meios de comunicação local, através do 

serviço de utilidade pública, para que compareça na data e horário da 

audiência perante este juiz e 3) Saíram intimados, a Defensora Pública e o 

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.

Advertência: ADVERTÊNCIAS: 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, 02 de outubro de 2018

Rosiane Tenorio Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234090 Nr: 8159-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO COSTA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONARDO COSTA NASCIMENTO, Cpf: 

02208889142, Rg: 158879, Filiação: Rosimeire Vieira Costa e Luciano 

Justino do Nascimento, data de nascimento: 21/06/1988, brasileiro(a), 

natural de Dourados-MS, solteiro(a), pintor, Telefone (66) 9918-9228. 

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 14H00MIN, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado, na sala de audiência da Terceira Var Criminal 

de Sinop – MT.

Despacho/Decisão: Vistos etc. 1) Considerando que não se tem 

conseguido a intimação do reeducando nos endereços que são 

informados nos autos, não resta outra alternativa se não fazer o seu 

chamamento a este Juízo por meio de edital; 2) Assim, marco o dia 17 de 

outubro, p.f, às 14h00min,como nova data e horário para a realização da 

Audiência Admonitória, devendo o reeducando ser intimado por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, e avisado pelos meios de comunicação local, 

através do serviço de utilidade pública, para que compareça na data e 

horário da audiência perante este juiz e 3) Saiu intimado a Defensora 

Pública,. 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.

Advertência: ADVERTÊNCIAS: 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, 02 de outubro de 2018

Rosiane Tenorio Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 275904 Nr: 13655-55.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDÃO, 

VICTÓRIA MARIA DE ALMEIDA NASCIMENTO, EDERSON ARAUJO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS - 

OAB:19070-MT, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719, NÉVIO 

PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Com estas razões, presentes os requisitos dos artigos 311 e 312, caput e 

parágrafo único, do CPP, decreto a prisão preventiva de Victória Maria de 

Almeida Nascimento e Ederson Araújo Brito, como garantia da ordem 

pública e para assegurar a aplicação da Lei penal.Expeça-se mandado de 

prisão, promovendo-se o respectivo cadastramento junto ao BNMP/CNJ 

(art. 289-A, do CPP).Considerando que, embora todos os réus tenham sido 

citados, até hoje não foi apresentada a defesa prévia da acusada Victória 

Maria de Almeida Nascimento, após a expedição do mandado de prisão e 

encaminhamento à autoridade policial, em observância ao artigo 80 do 

CPP, determino a separação do processo com relação a ela, devendo os 

presentes autos prosseguirem apenas em face dos réus Monica Cristina 

Ferreira Brandão e Ederson Araújo Brito.Diante da inércia do advogado 

Audiney Rodrigues Fernandes, OAB/MT 18.677 (f. 170), na apresentação 

da resposta à acusação, embora devidamente intimado pela imprensa 

oficial em duas oportunidades (fls. 186 e 194), o que caracteriza 

abandono do processo, condeno o causídico ao pagamento de multa, em 

favor do Funajuris/MT, no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, 

mercê do artigo 265, caput, do Código de Processo Penal.Formados os 

novos autos de Ação Penal contra Victória Maria de Almeida Nascimento e 

certificado o cumprimento do mandado de prisão, determino a sua 

intimação para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, constituir novo 

advogado ou, sendo hipossuficiente, requerer a nomeação de defensor 

público para prestar-lhe assistência jurídica integral e gratuita.Nestes 

autos, considerando que a denúncia já foi recebida (f. 83) e os réus já 

apresentaram defesa, designo audiência de instrução e julgamento para 

30.10.2018 (terça-feira), às 16:45 horas.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões
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Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

PJe 1002335-30.2016.8.11.0002 – substituição de Curador

Requerente: MARIA APARECIDA OLIVEIRA COSTA

Requeridas: JOVERCINA OLIVEIRA DA COSTA MENEZES e LUCIANE DE 

OLIVEIRA COSTA

Diante do exposto, defiro o pedido, tornando definitiva a decisão de fls., e 

como consequência, removo do encargo de curadora de Luciane de 

oliveira costa a Sra. Jovercina Oliveira da Costa Meneses , e nomeio para 

o encargo a Sra. MARIA APARECIDA OLIVEIRA COSTA. Deverá a 

curadora nomeada, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer à Escrivania 

deste juízo para assinar Termo de Compromisso de Curador. Em 

obediência ao disposto no art. 755 § 3º do Código de Processo Civil e no 

art. 9º, III do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no Registro 

Civil de Pessoas Naturais e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias de uma 

publicação para outra. Sem custas, por serem beneficiários da assistência 

judiciária gratuita. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas legais. Cumpra-se.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023412-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS (ADVOGADO(A))

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO (ADVOGADO(A))

VICTOR EMANOEL CALDAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. D. S. C. (RÉU)

M. C. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALVES DOS SANTOS OAB - 851.463.821-15 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1023412-07.2018.8.11.0041; Valor causa: $1,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Revisão, 

Regulamentação de Visitas] Certifico que, devido o processo ter caído em 

tarefa equivocada, não houve tempo hábil para expedição dos mandados 

necessários à realização da audiência, razão pela qual, após consulta à 

assessoria do Juízo, foi a AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O DIA 

04/12/2018, ÀS 13H30MIN. VÁRZEA GRANDE, 2 de outubro de 2018 

FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005228-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. B. (AUTOR(A))

M. C. L. D. L. (ADVOGADO(A))

K. A. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. P. (RÉU)

G. G. D. S. (ADVOGADO(A))

W. A. P. (RÉU)

W. T. Z. D. (ADVOGADO(A))

C. B. (ADVOGADO(A))

P. A. P. F. (RÉU)

N. Z. C. (ADVOGADO(A))

M. G. D. O. (ADVOGADO(A))

J. R. P. (RÉU)

 

Vistos. O juiz pode e deve tentar conciliar as partes em qualquer fase do 

processo. Ademais, tal prerrogativa é disponibilizada ao Magistrado pelos 

artigos 3º, §3º e 139, V do CPC, in verbis: § 3º 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. 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/mediação para o dia 10/10/2018, às 14h00m (Horário Oficial de 

MT). II – Expeça-se o competente mandado de intimação, inclusive 

cientificando as partes interessadas e advogados/Defensores. III – 

Inobstante a determinação acima, ultime-se os demais termos da decisão 

lançada no evento n.º 12166224. IV- Às providências. Cumpra-se, com 

urgência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 294279 Nr: 14376-85.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR DA CUNHA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime(m)-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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 285344 Nr: 4422-15.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLON BOM DESPACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIDA KAROLINE GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 Vistos.

I- Intime(m)-se a executada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se acerca da petição de fls. 130/130.

II- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 342976 Nr: 10280-56.2014.811.0002

 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: MÔNICA CLEMENTINO DA SILVA, EWELYN DA SILVA 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime(m)-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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 401456 Nr: 12086-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVAF, FIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 421336 Nr: 22708-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGDS, FERNANDA ORINEIDE GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 295000 Nr: 15192-67.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSM, RMM, MMDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 438164 Nr: 5807-56.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRGDM, CVCDC, CFRGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 280001 Nr: 23827-71.2011.811.0002

 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: BRAULINA DE SÁ E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELDA STEFANELLO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- À despeito da intimação retro, determino a intimação dos herdeiros 

indicados na exordial, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, a 

promoverem 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: 1004775-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. E. S. (REQUERENTE)

L. E. G. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. E. (ADVOGADO(A))

J. F. G. F. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1004775-62.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: para que no prazo de 15 

(quinze ) dias querendo apresente impugnação a contestação. Várzea 

Grande/MT, 2 de outubro de 2018. NERCY ANCHIETA Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008908-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. R. P. D. S. (ADVOGADO(A))

L. C. B. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

S. J. B. M. (HERDEIRO)

Y. C. B. M. (HERDEIRO)

A. C. B. M. (HERDEIRO)

B. D. C. (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1008908-50.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - À Advogada da Autora para 

manifestar acerca da Contestação e para cumprir integralmente a decisão 

de ID 11425727. Várzea Grande/MT, 2 de outubro de 2018. Edith Garcia 

Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005796-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO (ADVOGADO(A))

DIOGO CESAR FERNANDES (ADVOGADO(A))

VALTER DE CARVALHO COUTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA GONCALVES FERREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

REGINA PEDROSA DE MIRANDA (TESTEMUNHA)

KEILA SAMARA COUTO (TESTEMUNHA)

SIMONE RIBEIRO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

KATIUCE DE CARVALHO COUTO (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1005796-10.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Aos Advogados da Parte 

Autora e Defensoria Pública para manifestar conforme determinado na 

decisão ID 13774755. Várzea Grande/MT, 2 de outubro de 2018. Edith 

Garcia Analista Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 112040 Nr: 7666-25.2007.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA SOSSAI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10.373-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7666-25.2007.811.0002.

Código nº. 112040.

 VISTOS etc.

Citem-se os herdeiros indicados às fls. 146, via carta precatória, para os 

termos do Inventário (art. 626, do CPC)

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 1 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 255469 Nr: 13455-97.2010.811.0002

 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: DESIRÉE MACHADO SILVEIRA MANTOANI, JAIME 

MANTOANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL LOURENÇO DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 12.551, JOSÉ ANTÔNIO IGNACIO FERREIRA 

RIBAS - OAB:15.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 13455-97.2010.811.0002.

Código nº. 255469.

VISTOS etc.

Defiro o pedido de fls. 71 e 77/78.

Expeça-se formal de partilha, anotando os bens descriminados às fls. 

35/37 e 43/47, com suas respectivas matrículas.

Observo que os bens imóveis adquiridos pelas partes na constância do 

casamento que não possuírem escritura pública, o acordo entabulado 

vigora apenas entre as partes, sem efeito em relação a terceiros, não 

havendo que se falar em registro no Cartório competente.

 Após, nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se o 

feito com baixa na Distribuição.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 1 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 299512 Nr: 20100-70.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGDO, RBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - OAB:CURADORA ESP.DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO JOSETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:11145

 Processo nº. 20100-70.2012.811.0002.

Código nº. 299512.

VISTOS etc.

O processo pertence à META 02 do CNJ, merecendo, portanto, celeridade 

em sua tramitação.

Determino seja designada, pela secretaria, a realização do exame de DNA. 

A coleta será realizada pela Diretoria do Foro, desta comarca, havendo 

anuência das partes em sua realização mediante pagamento. Os dados 

para pagamento deverão constar do mandado de intimação e o valor pago 

50% por cada parte.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 01 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 294430 Nr: 14548-27.2012.811.0002

 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: REGINA CATARINA DE MOURA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEMES FILHO, POLIANE CRISTINA 

PAZINATO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SILVA QUEIROZ - 

OAB:21165, DARLE RANE MIRANDA JULIO - OAB:21175/O, PITTER 

JOHNSON S. CAMPOS - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17.867

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial da Ação Declaratória em apenso (Id. 294430), 

para o fim de reconhecer e dissolver a união estável entre REGINA 

CATARINA DE MOURA E SILVA e JOSÉ LEMES FILHO, no período de 2008 

a 17/06/2012.JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido no tocante a 

partilha de bens e determino que o valor pago à época da aquisição do 

bem, R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), seja partilhado de forma 

igualitária entre as partes, sem prejuízo do consórcio, sobre o qual já 

houve acordo.JULGO IMPROCEDENTE o pedido no tocante aos alimentos 

para a parte autora e o pedido de condenação por danos morais.P. R. 

I.Condeno o requerido e os Opoentes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.500 (dois mil e 

quinhentos reais) aos patrono da parte autora, com fundamento no artigo 

85, § 8º, do CPC, observando o disposto no § 2º, incisos I e IV do mesmo 

artigo.Encarte no processo em apenso, Código nº. 294430, uma via 

original desta sentença, ante o julgamento da presente ação em conjunto 

com a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável em apenso 

– Código nº. 294430, conforme preconiza o artigo 685 do CPC.Após o 

trânsito em julgado, não havendo requerimento de qualquer espécie, 

arquive-se o feito com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 01 de Outubro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 372783 Nr: 21405-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER LEMES, POLIANE CRISTINA PAZINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA CATARINA DE MOURA E SILVA, JOSÉ 

LEMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UINE CARVALHO SOUZA 

FRAPORTI - OAB:15.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARIDA CARMO 

TAVEIRA - OAB:12255/MT, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB:15.980/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial da Ação Declaratória em apenso (Id. 294430), 

para o fim de reconhecer e dissolver a união estável entre REGINA 

CATARINA DE MOURA E SILVA e JOSÉ LEMES FILHO, no período de 2008 

a 17/06/2012.JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido no tocante a 

partilha de bens e determino que o valor pago à época da aquisição do 

bem, R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), seja partilhado de forma 

igualitária entre as partes, sem prejuízo do consórcio, sobre o qual já 

houve acordo.JULGO IMPROCEDENTE o pedido no tocante aos alimentos 

para a parte autora e o pedido de condenação por danos morais.P. R. 

I.Condeno o requerido e os Opoentes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.500 (dois mil e 

quinhentos reais) aos patrono da parte autora, com fundamento no artigo 

85, § 8º, do CPC, observando o disposto no § 2º, incisos I e IV do mesmo 

artigo.Encarte no processo em apenso, Código nº. 294430, uma via 

original desta sentença, ante o julgamento da presente ação em conjunto 

com a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável em apenso 

– Código nº. 294430, conforme preconiza o artigo 685 do CPC.Após o 

trânsito em julgado, não havendo requerimento de qualquer espécie, 
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arquive-se o feito com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 01 de Outubro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 350742 Nr: 16382-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE LUCIA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA ANTONIA DO BOM DESPACHO 

VIANA, CLEUNICE MARIA VIANA, JULIETA DE SOUZA VIANA, NILO 

SANTIAGO VIANA, MARIA TEREZA VIANA DE MORAES, CLARO 

LOURIVAL VIANA, BENEDITA AUXILIADORA VIANA GUIMARAES, 

VANILDES BENEDITA VIANA DE ALMEIDA, ALTAMIR BENEDITO VIANA, 

CRISTIANE MARIA VIANA CONCEIÇÃO, GLAUCIA PATRICIA VIANA 

CONCEIÇAO, JEAN WAGNER VIANA CONCEIÇAO, ELIDELMA APARECIDA 

VIANA CONCEIÇAO, JUSIMEIRE AUXILIADORA PINTO VIANA, BEATRIZ 

PINTO VIANA, JOILSON DOMINGOS DE MORAES VIANA, CLAUDEMIR DE 

MORAES VIANA, CARLOS EDUARDO DE MORAES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CLÁUDIA P CARDOSO 

GUIMARÃES - OAB:10542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:OAB/MT 19.201/O

 Processo nº. 16382-94.2014.811.0002.

Código nº. 350742.

VISTOS etc.

Intime-se a autora para trazer aos autos a certidão de óbito do requerido, 

Sr. Claro Lourival Viana (fls.130), bem ainda indicar os sucessores do 

falecido para integrar o pólo passivo da ação, em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 1 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 98699 Nr: 7983-57.2006.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLAN FERREIRA DA SILVA - 

OAB:8020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO, POR 

SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha de 

fls. 411/414, cabendo 50% dos bens deixados pelo falecido para a 

Inventariante, Sra. Alair de Souza Oliveira, e 50% da herança, ao herdeiro 

declarado ausente, Sr. Aprígio Rodrigues de Oliveira, salvo erro ou 

omissão e ressalvados os direitos de terceiros e da Fazenda 

Pública.Consigno que a Inventariante já procedeu ao levantamento do 

montante de R$ 111.547,54 (cento e onze mil quinhentos e quarenta e sete 

reais e cinquenta e quatro centavos), da seguinte forma: R$ 9.564,81 que 

corresponde ao valor integral depositado no Banco do Brasil (fls. 71); 

(...),Assim, o saldo remanescente contido em conta bancária do falecido 

na Caixa Econômica Federal (fls. 444), deverá ficar reservado ao herdeiro 

declarado ausente, Sr. Aprígio Rodrigues de Oliveira, até a abertura 

sucessão definitiva nos autos em apenso (Código nº. 117431). Quanto 

aos aluguéis dos imóveis locados, a Inventariante deve depositar em Juízo 

a metade dos valores recebidos, eis que ficará reservado ao herdeiro 

declarado ausente. P. R. I. Observo que as custas processuais e taxas 

judiciárias recolhidas às fls. 10/11, teve como base o valor da causa de 

R$ 1.000,00 (mil reais). Ocorre que os valores dos bens e depósitos em 

conta bancária deixados pelo falecido são muito superiores, de modo, que 

a diferença das custas e taxas judiciárias devem ser recolhidas, com 

base no valor total indicado às fls. 71, 160 e 413, qual seja: R$ 929.751,87 

(novecentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e 

oitenta e sete centavos).Intime-se para recolhimento.Transitada esta em 

julgado, com o recolhimento da diferença das custas e taxas judiciárias, 

expeça-se formal de partilha, observada as formalidades 

legais.Observe-se o disposto no art. 659, § 2º, do CPC.A seguir, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.Várzea Grande, 02 de Outubro de 2018.CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 117431 Nr: 18261-15.2009.811.0002

 AÇÃO: Declaração de Ausência->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: AdSdO, AMRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLAN FERREIRA DA SILVA - 

OAB:8020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Compulsando os autos, verifica-se que foi determinada a intimação da 

curadora, por seu patrono, para arrecadação dos bens do ausente, e esta 

se quedou inerte (fls. 88/89).

Ademais, verifica-se que a curadora Sra. Angela Márcia Rodrigues de 

Oliveira outorgou procuração ao Advogado apenas nos autos de 

Inventário em apenso, de forma que deve encartar nestes autos também.

Assim sendo, intime-se a curadora Sra. Angela Márcia Rodrigues de 

Oliveira, pessoalmente, para arrecadar os bens do ausente, conforme 

artigo 744 do CPC, bem ainda encartar procuração nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 02 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 339422 Nr: 7479-70.2014.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDZADQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7479-70.2014.811.0002.

Código nº. 339422.

 VISTOS etc.

Intime-se o Inventariante para trazer aos autos a GIA-Retificadora do 

ITCMD constando a declaração do veículo transmitido, bem ainda as 

doações entre os herdeiros.

Após, dê-se vistas à Fazenda Pública.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 02 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 333657 Nr: 2236-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ex Positis, JULGO e DECLARO EXTINTO o processo com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários 

advocatícios.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, a preclusão 
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temporal desta decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades.Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005866-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL (ADVOGADO(A))

SUELY PETROVITHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos autos para intimar a parte autora para manifestar 

sobre a carta devolvida

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003320-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA ZBORALSKI BACAN (AUTOR(A))

VAGNER SOARES SULAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Certifico que a 

contestação e a impugnação foram anexada tempestivamente, Impulsiono 

para a intimação das partes sob as provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001743-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLIVEIRA ASSUNCAO (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação, bem como a impugnação foram tempestivas. 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001743-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLIVEIRA ASSUNCAO (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação, bem como a impugnação foram tempestivas. 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005856-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE DA CUNHA (AUTOR(A))

ROSEMARY MENEZES SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA (ADVOGADO(A))

STOKY - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

DOMMI ASSISTENCIA TECNICA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRICOS EIRELI - ME (RÉU)

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

TRAMONTINA MULTI S/A (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para intimar a autora para impugnar a cootestação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005559-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA SOUSA SILVA (ADVOGADO(A))

ELAINE RABELO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (REQUERIDO)

DEBORA REGINA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação, bem como a impugnação foram tempestivas. 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005559-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA SOUSA SILVA (ADVOGADO(A))

ELAINE RABELO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (REQUERIDO)

DEBORA REGINA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação, bem como a impugnação foram tempestivas. 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005544-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUELEN FERNANDA BASTOS (AUTOR(A))

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

Certifico que a contestação, bem como a impugnação foram tempestivas. 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005544-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUELEN FERNANDA BASTOS (AUTOR(A))

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

Certifico que a contestação, bem como a impugnação foram tempestivas. 

Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre as provas que 

pretendem produzir

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 285870 Nr: 4972-10.2012.811.0002

 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: CARLINDA SANTOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BENTO COSTA, HOSPITAL SÃO 

LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dias Correa - 

OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302, JULIETA MARINHO PIRES CEZÁRIO - OAB:14.272/MT, 

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 Processo 10866-69.2009 Código 285870

Vistos...

Diante da não manifestação da perita as fls.318.
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Voltem os autos ao perito as fls.316, bem como a parte para depósito dos 

honorários. E se realize a pericia.

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.: 230687 Nr: 10866-69.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ BITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGGO ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131.436/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235

 Processo 10866-69.2009 Código 230687

Vistos...

Defiro o pedido, visto que o processo já foi dado ganho de causa, 

expeça-se o respectivo alvará com as cautelas de estilo e após, nada 

mais havendo no feito o delibero, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 28 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 388197 Nr: 4205-64.2015.811.0002

 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: MARIA APARECIDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-a

 Processo 4205-64.2015 Código 388197

Vistos...

Defiro o pedido de fls. 273/274;

 Intime-se a parte contrária para devido cumprimento da liminar, sob pena 

de multa em 200 reais dia.

Após, como já tem pedido de produção de prova oral, defiro audiência de 

instrução e julgamento para 27/11/2018 as 16:00hs.

Atente as partes para o rol, para providenciar a intimação das 

testemunhas e para que as partes compareçam a fim de serem ouvidas de 

oficio.

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.: 323217 Nr: 19598-97.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERINEY DE SOUZA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ERINEY DE 

SOUZA GALVÃO, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de OI 

S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, também qualificada.

Requerido o cumprimento da sentença e intimada a devedora, compareceu 

nos autos comunicando estar em Recuperação Judicial, requerendo, 

também, a expedição de certidão para habilitar no juízo competente, o que 

o credor concordou.

Considerando o princípio do juízo universal e impossibilidade da credora 

receber seu crédito sem a prévia habilitação nos autos da recuperação, 

além do que no caso vertente opera-se a novação por ter sido aprovado o 

plano, a obrigação original extinguiu-se dando lugar a uma nova, de forma 

que o feito não pode prosseguir, até mesmo por ter-se esgotado a 

prestação jurisdicional nestes autos.

Assim, DOU COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, na forma do art. 924, II, do NCPC.

Expeçam-se em favor da credora certidões de crédito para habilitação nos 

autos da Recuperação Judicial, uma quanto ao crédito principal e outra 

quanto aos honorários sucumbenciais.

Após, certificado o prazo recursal e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 231188 Nr: 11297-06.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 P A R T E  A U T O R A :  I N S T I T U I Ç Ã O  E D U C A C I O N A L 

MATOGROSSENSE-IEMAT-MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:13280

 Processo nº 11297-06/2009 (Cód. 231188)

Vistos...

À credora para manifestar-se sobre a petição e documentos de fls. 

148/155, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 28 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 307758 Nr: 3699-59.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 Processo nº 3699-59/2013 (Cód. 307758)

Vistos...

Defiro o pedido quanto ao levantamento do valor incontroverso.

Ante a arguição de intempestividade da impugnação, certifique a Sra. 

Gestora se a peça é serôdia ou não, bem como, se o devedor foi intimado 

a cumprir a sentença – para análise da aplicação da multa.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 28 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416470 Nr: 20194-13.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DE OLIVEIRA CAMPELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGIA MOTO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:MT 19.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.Custas 

processuais pelo autor, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do 

art. 98, § 3º, do NCPC.Condeno-o, outrossim, ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, ante o 

caráter não condenatório desta sentença, com a ressalva do art. 98, § 3º, 

do novo CPC .Decorrido o prazo recursal, certifique-se, e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 347922 Nr: 14201-23.2014.811.0002

 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: FÁBIO JÚNIOR AMORIM, ANA CAROLINE MARTINS DA 

SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO TAKESHI SENNO DE 

ASSUNÇÃO - OAB:MT/18648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA PETERSON MORETTI - 

OAB:OAB/MT 7.353, GISELE GAUDENCIO ALVESA DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7.335, JADSON SOUZA NOBRE - OAB:OAB/MT 15308

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais para 

DETERMINAR que a ré, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, REPARE 

TODOS OS DEFEITOS/VÍCIOS decorrentes da construção.Ainda, 

CONDENO a ré ao pagamento das seguintes verbas em favor da autora:a) 

danos materiais, que fixo em R$ 1.100,10 (mil e cem reais e dez 

centavos);b) danos morais, que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais).Para fins de cumprimento da sentença, os valores referentes aos 

danos materiais deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC desde o prejuízo. Relativamente aos danos 

morais o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a 

citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.Por terem os 

autores sucumbido em parte mínima, condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2o, do NCPC.Deverá a ré recolher as custas 

processuais, tomando-se por base o valor atualizado da condenação. 

Acaso não sejam as custas processuais recolhidas, anotem-nas às 

margens da distribuição no nome da ré, com base na condenação supra 

fixada, para lastrear futura Execução Fiscal.Certificado o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações.Esta sentença é publicada no 

seguinte endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 345158 Nr: 12013-57.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Processo nº 12013-57/2014. (Cód. 345158)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por CÍCERO FERREIRA DOS SANTOS em desfavor BANCO DO 

BRASIL S/A.

Informa o devedor às fls. 143/144 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 145 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 apreciação do pedido de levantamento de alvará em favor do credor, 

determino que este junte o contrato de honorários.

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, 28 DE SETEMBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000213-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ADRIELSON JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000213-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADRIELSON JESUS DA SILVA RÉU: LOJAS RENNER S.A. 

Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo comum de quinze dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir. Feito isso, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001527-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001527-25.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO RÉU: EUCATUR-EMPRESA 

UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos... Por não 

verificar a impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se em 

conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito. Delimito que a prova deverá 

versar sobre o mal funcionamento do AR condicionado do ônibus da 

empresa requerida na viagem indicada na inicial. Por verificar que o 

requerido tem interesse na produção de provas, determino a intimação das 

partes, para no prazo comum de quinze dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir. Feito isso, conclusos para designação de 

audiência de instrução. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001733-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELCIO ANTONIO RISSAO (RÉU)

CARLOS EDUARDO KHUN (RÉU)

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001733-05.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO RÉU: CARLOS EDUARDO 

KHUN, ELCIO ANTONIO RISSAO Vistos... Defiro a denunciação à lide de 

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, VALDEMAR 

MUNHAK, WINDSON ROGÉRIO FERRARI (Id. nº 9049982), na forma do art. 

125, II, do NCPC. No prazo máximo de 30 (trinta) dias providencie-se a 

citação dos denunciados (NCPC, art. 131) para, querendo, ofertar sua 

defesa, devendo ser cientificada do disposto no art. 128, do NCPC. 

Apresentada contestação pelos denunciados, à parte autora para 

impugnar no prazo de dez dias e conclusos para saneamento. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000245-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MONTEIRO DE ARRUDA FILHO (AUTOR(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000245-15.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): GERALDO MONTEIRO DE ARRUDA FILHO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de 

AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

GERALDO MONTEIRO DE ARRUDA FILHO em desfavor SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Informa o devedor à Id. 

nº 15213922, 15213925 a realização de depósito para cumprimento da 

obrigação, manifestando-se o credor à Id. nº 15238927 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se o credor como satisfeito, acolho o pedido e, DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme requerido 

à Id. nº 15238927, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. 

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002318-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

GLECY KELLY NUNES DE MELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002318-57.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

GLECY KELLY NUNES DE MELO RÉU: TAM LINHAS AÉREAS S/A S E N T E 

N Ç A Vistos... Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

e MATERIAIS DECORRENTE ATO ILÍCITO proposta por GLEICY KELLY 

NUNES DE MELO, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de TAM 

LINHAS AÉREAS S/A que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte: Alega 

a Requerente realizou a compra de um Bilhete com itinerário: 

Cuiabá/Salvador, conexão em Brasília, vôos nº JJ3675 e JJ3305, partiria 

no dia 23.03.2017 às 16h44min com chegada em Brasília às 19h25min, 

partida de Brasília às 20h20min e chegada em Salvador às 22h08min. Na 

hora do embarque, realizou o Chek-In normalmente, e que por problemas 

desconhecidos embarcou por volta das 18h00min, chegando em Brasília 

ÀS 20H30MIN. Ao que conta, o voo de Brasília/Salvador, marcado para as 

20h20min já havia partido, sendo realocada em um voo (JJ3436), que saiu 

de Brasília somente as 09h40 min do dia 24.03.2017, chegando em 

Salvador às 12h00min, com cerca de 14 horas de atraso. Conta ainda, que 

estava com seu filho menor e que durante o período de atraso do voo, 

precisou pagar sua alimentação, e que em virtude do ocorrido, a criança 

ficou irritado e muito cansaço. Requer a condenação da ré ao pagamento 

de indenização por danos morais no patamar de R$ 37.480,00, e danos 

materiais em R$ 85,83. Junta procuração e documentos. Contestação 

juntada à Id. nº 9843949, onde requer a substituição processual pela TAM 

LINHAS AÉREAS. Relata que o atraso do voo da parte autora ocorreu em 

razão de problemas operacionais, uma vez que precisou realizar o 

abastecimento da aeronave, o que atrasou o embarque. Assim, afirma que 

tal alteração não partiu da vontade da parte requerida e sim por conta de 

evento imprevisível e invencível, o que caracteriza a ocorrência de 

excludente de responsabilidade civil por caso fortuito/força maior. 

Ademais, salienta que foi disponibilizado outro voo para a autora, que 

chegaram ao destino final, o que entende não ter agido com culpa ou 

descaso, além do que a responsabilidade pelo controle do tráfego aéreo é 

feito pela União. Entende que o autor não comprovou os danos 

supostamente sofridos e também inexiste responsabilidade da empresa, 

ao que requer a improcedência dos pedidos. Junta procuração e 

substabelecimentos. Da contestação manifestou-se a autora à Id. nº 

9870045. Intimadas as partes para indicarem as provas pretendidas, 

ambas optaram pelo julgamento antecipado, vindo-me os autos conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, 

tenho que o feito comporta julgamento antecipado, pois, não obstante se 

tratar de questão de fato e de direito, não vislumbro necessidade de 

produção de provas em audiência, segundo autoriza o art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. DOS FATOS DANOSOS E DA CULPA Da análise 

dos autos observo que no dia 23/03/2017 o voo do autor de Cuiabá-MT 

para Salvador-BA, com conexão em Brasília-DF, marcado para às 16h44 

só foi realizado às 18h, ao passo que o voo de Brasília à Salvador foi 

realizado apenas no dia 24/03/2017 às 09h40, conforme se observa dos 

documentos de Ids. 5866550, 5866548, aliado ao fato de que o próprio 

requerido confirma em sua contestação ter ocorrido o atraso no referido 

voo. As alegações da ré não me parecem ser suficientes para afastar sua 

responsabilidade pelo evento a que a autora foi submetida. Entendo que 

mesmo pequeno, o dano é inerente à própria atividade da ré de ter 

atrasado demasiadamente o voo, situação que gerou a realocação da 

autora, com uma longa espera, elementos que, per si, deixam claro o dano 

sofrido, que não se afasta à criança em razão de pouca idade, tese 

defendida na contestação que entendo ser no mínimo descabida, para não 

se dizer temerária ou desrespeitosa. Com o advento do Código de Defesa 

do Consumidor a jurisprudência passou a considerar sua aplicação em 

detrimento da Convenção de Montreal, considerando tratar-se de relação 

de consumo em sua essência. E nesse sentido, faço questão de citar o 

seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO 

DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC E NÃO DA CONVENÇÃO DE 

MONTREAL - ATRASO DE VOO - RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA 

AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - CRITÉRIO DE 

RAZOABILIDADE - DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE 

NOVAS PASSAGENS - PREJUÍZO EVIDENCIADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A relação representada 

pela aquisição de bilhete aéreo é de consumo e, portanto, regida pelo CDC, 

e não pela Convenção de Montreal. Constatados vícios ou defeitos no 

serviço fornecido, é evidente a responsabilidade do prestador, 

independentemente de culpa. O fornecedor responde objetivamente e tem 

de indenizar pelo abalo moral causado, que em atraso de voo é in re ipsa, 

e o valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, 

atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos prejuízos e à 

capacidade econômica das partes. O quantum da indenização por dano 

moral tem de ser razoável e justo para ambas as partes, cumprir o caráter 

punitivo e não causar enriquecimento injustificado. Comprovados os danos 

materiais, devem ser ressarcidos. (AgR 66169/2015, DES. Rubens de 

Oliveira Santos Filho, 6ª CÂMARA CÍVEL, j. 27/05/2015, DJE 1º/06/2015). 

Outrossim, sendo a atividade da ré de meio e fim e aplicando-se as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, deve zelar pela 

prestação de serviços na forma contratada, dispondo de meios a afastar 
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qualquer possibilidade de dano a seus passageiros. Ou seja, ocorrendo 

atraso ou cancelamento de vôo, não basta a empresa envidar esforços 

para minorar a situação, uma vez que o prejuízo já ocorreu, sendo o dano, 

inclusive, presumido, por também se tratar de responsabilidade objetiva. 

Relativamente à alegação de que os fatos ocorreram por alteração na 

malha aérea, a ré não trouxe aos autos prova alguma quanto ao alegado, 

além do que, conforme citei, desempenhando de responsabilidade objetiva, 

não se desincumbindo em mostrar os excludentes. Logo, não tenho 

dúvidas quanto ao dano e culpa da ré pelos eventos narrados na inicial, e 

ao contrário do alegado, ao que concluo, não envidou todos os esforços 

para minimizar os percalços causados aos autores, trazendo-lhes ainda 

mais problemas do que apenas a realocação em outro voo, o que 

evidencia, também o nexo de causalidade. DOS DANOS MORAIS 

Demonstrada a culpa da ré pelo evento não há como afastar o dano moral 

sofrido pelo autor. O dano moral é inerente ao próprio atraso, além dos 

transtornos que lhe foram causados, tais como irritação, dificuldade de 

alimentar-se – sendo criança pequena, o que, inclusive, conforme consta 

na inicial, não havia local para a criança descansar. Por outro lado, tenho 

que o valor pleiteado na inicial é elevado, na ordem de R$ 37.480,00 (trinta 

e sete mil quatrocentos e oitenta reais), pois mesmo sopesando o grau de 

culpa da ré, representaria, a meu ver, enriquecimento sem causa, 

considerando-se, inclusive, a idade do autor quando dos fatos. DOS 

DANOS MATERIAIS Pretende a autora, também, a condenação da ré ao 

pagamento de danos materiais, dizendo que a ré não lhes forneceu 

alimentação durante toda a espera de novo embarque. 

Consequentemente, tenho que a autora deve ser ressarcida pelo gasto de 

R$ 85,83 (oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme 

indicada na inicial. Assim não me havendo nada mais a aquilatar neste 

feito e concluindo pela culpa efetiva da ré, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos para o fim CONDENAR a ré a proceder à reparação dos seguintes 

danos a autora: a) danos materiais, no importe de R$ 85,83 (oitenta e 

cinco reais e oitenta e três centavos); b) danos morais, que fixo em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Pelo princípio da sucumbência condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valoa atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Para fins de 

cumprimento da sentença quanto aos danos materiais, os valores deverão 

ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC 

desde o efetivo desembolso. Relativamente aos danos morais, o valor 

deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de 

relação de natureza contratual. Deverá a ré recolher as custas 

processuais com base na condenação, devendo emitir guia do site do 

TJMT, sob pena de anotação à margem da distribuição e poder ser movida 

Execução Fiscal. Certificado o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 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

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419458 Nr: 21729-74.2015.811.0002

 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: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Vistos etc.

Nos termos do art. 455, § 4º, I e II, do Código de Processo Civil, intime-se a 

testemunha arrolada pela parte autora, Marcia Aparecida Marchette 

Duarte, via mandado, eis que defiro o petitório de fls. 162.

Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte autora localize o atual 

endereço da testemunha Vanya Vilela Rodrigues.

 Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 41582 Nr: 9288-52.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Yasuda Seguros S/A propôs cumprimento de sentença em desfavor de 

Nelson de Oliveira Souza, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

de direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 235, pugnando 

por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

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, 

“b”, do NCPC.

Custas pelo executado como pactuado.

Honorários advocatícios nos termos ajustados.

 Oficie-se ao DETRAN para que proceda a baixa da restrição (fls. 132).

 Com o trânsito em julgado, pagas as custas, 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.: 409928 Nr: 16592-14.2015.811.0002

 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: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.F DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECO TEIXEIRA - 

OAB:OAB/MT12.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150

 Em assim sendo, constato que o objetivo da presente execução foi 

alcançado, qual seja, o adimplemento da obrigação, pelo que julgo extinto o 

presente feito, com resolução do mérito, ante a quitação integral do débito, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.Nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC, converto a indisponibilidade em penhora e transfiro 

o montante penhorado para a Conta Única. Caso o alvará seja liberado em 

nome da advogada, intime-se a parte credora pessoalmente, nos termos 

do art. 450, § 3º, da CNGC, acerca da transferência.Custas pela 

devedora.Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas legais.P. I. e Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 464 de 524



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 97087 Nr: 6462-77.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROMERO TOPAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE KAYOKO AKIYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO MARIN - 

OAB:54236/PR

 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.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 383040 Nr: 757-83.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL EDSON PASTORIO, GISLENE LEMOS PASTORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA MARCHETE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:MT 11.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006825-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NERI ARRUDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

MARCO AURELIO DE BARROS SILVA (AUTOR(A))

CARLOS HONORIO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANE COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME (RÉU)

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ GATTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006825-61.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): NERI ARRUDA DE CARVALHO, MARCO AURELIO DE BARROS 

SILVA RÉU: EDSON LUIZ GATTO, ANE COMERCIO DE PETROLEO LTDA - 

ME Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c 

Cobrança e Perda e Danos proposta por NERI ARRUDA DE CARVALHO e 

MARCO AURÉLIO DE BARROS SILVA em desfavor de EDSON LUIZ 

GATTO e ANE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. em que almejam a 

rescisão do contrato de arrendamento do empreendimento comercial 

denominado Posto 13, além da reparação por danos. Consta no termo de 

audiência que, o requerido concorda em restituir aos autores a posse do 

empreendimento e dar por encerrado a relação contratual, encerrando as 

atividades no local, restituindo a posse do empreendimento ao autor. 

Todavia, a proposta não foi aceita pelo requerente (id. 11980541). Em 

razão da recusa do autor de receber as chaves, a requerida as depositou 

em juízo (id. 12274110) A requerida apresentou contestação e 

reconvenção, por sua vez o autor impugnou a contestação e contestou a 

reconvenção. Posteriormente, a parte autora peticionou informando que o 

imóvel encontra-se abandonado, requerendo a expedição de mandado de 

constatação e sua imissão na posse do imóvel. Requer, também, a 

realização da prova pericial para demonstrar a quebra do contrato e a 

situação em que foi abandonado o empreendimento e os custos de 

recuperação para que esteja em condições de voltar a operar. É o relato. 

Fundamento e decido. Do Julgamento parcial. Da análise dos autos 

verifica-se que o pedido principal formulado pelos autores refere-se à 

rescisão do contrato de arrendamento, com a consequente reintegração 

na posse do empreendimento. Por sua vez, denota-se que a parte ré não 

se opõe à rescisão do contrato e retorno do imóvel e suas dependências 

à posse do autor, tanto que assim o propôs na audiência de conciliação e 

à vista da relutância da parte autora em aceitar a proposta entregou as 

chaves na secretaria (id’s. 11980541 e 12274110). Ocorre que, uma das 

inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 foi a 

possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, consoante 

previsão do art. 356 do CPC, in verbis: Art. 356. O juiz decidirá 

parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou 

parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de 

imediato julgamento, nos termos do art. 355. Dessa forma, é de se denotar 

da disposição legal retromencionada que o Juiz resolverá parcialmente o 

mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parte deles for 

incontroverso ou estiver em condições de solução imediata, como é o 

caso dos autos em que ambas as partes concordam com rescisão do 

contrato e restituição da posse do imóvel aos arrendatários. Anote-se, 

que o requerido já desocupou o imóvel voluntariamente, de modo que 

descabe a reintegração na posse do autor, devendo ser-lhe entregues as 

chaves depositadas nos autos, mediante termo de entrega. Da 

reconvenção. Ante do exposto, com fulcro no art. 356, I, do CPC, procedo 

com o julgamento antecipado parcial do mérito, para julgar procedente o 

pedido de rescisão do contrato de Arrendamento Mercantil firmado entre 

as partes, devendo a ação prosseguir em relação aos demais pedidos 

contidos na exordial. Expeça-se mandado de constatação do imóvel, 

devendo o oficial de justiça descrever de forma pormenorizada a atual 

situação do empreendimento denominado Posto 13, e de suas 

dependências, instruindo a certidão com acervo fotográfico, se possível. 

Após, entreguem-se as chaves do imóvel aos requerentes, ou seu 

representante legal, lavrando-se o respectivo termo. Da reconvenção. Em 

análise da reconvenção apresentada pela parte ré, consta-se que esta 

não preenche os requisitos do art. 319 do CPC. Assim, intime-se a 

requerida/reconvinte para emendar a reconvenção, providenciando sua 

regularização no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do 

CPC, principalmente: atribuindo o valor da causa e procedendo ao 

recolhimento das custas, sob pena do indeferimento do pedido 

reconvencional. Da prova pericial. A parte autora requer seja determinada 

a imediata realização de prova pericial para o fim de demonstrar a quebra 

do contrato, a situação em que o imóvel foi abandonado e a apuração dos 

custos para sua recuperação. Esclarece-se que, à vista da determinação 

para que a parte requerida regularize o pedido de reconvenção, 

posterga-se a prolação de decisão saneadora, motivo pelo faz-se 

pertinente a análise do pedido para realização a prova pericial antes da 

decisão saneadora. Denota-se da exordial que, o autor havia pleiteado 

pela condenação da requerida em perdas e danos no montante do custo 

das obras de manutenção e conservação do empreendimento, 

restabelecendo no estado em que receberam, a ser apurado na fase de 

liquidação de sentença. Todavia, no caso já foi reconhecida a rescisão do 

contrato e determinado o retorno da parte autora na posse do imóvel, 

conforme sentença de julgamento parcial do mérito, ora proferida. Assim, 

à vista do retorno dos requerentes na posse do imóvel o deferimento do 

pedido mostra-se pertinente para averiguar a real situação do 

empreendimento. De tal modo, considerando que o imóvel encontra-se em 

situação de abandono o deferimento do pleito para a realização de perícia 

no imóvel objeto do arrendamento, antes da decisão saneadora, e 

necessário para constatação da real situação do bem e, posteriormente, 

possibilitar os reparos necessários para que este volte a funcionar, 

evitando que os prejuízos com o não funcionamento do Posto de 

Combustível se multipliquem. Insta consignar que, o deferimento do pedido 

de produção da prova pericial não enseja no reconhecimento da culpa da 

parte ré por eventuais problema estruturais existentes no imóvel, sendo 

certo que a culpa pela rescisão do contrato e o dever de indenizar ainda 

deverá ser apurado na fase instrutória da ação. Por fim, insta consignar 

que, conquanto tenha sido determinada a expedição de mandado de 

constatação, o oficial de justiça não possui conhecimentos técnicos na 

área para dizer quais os reparos são necessários para que o Posto de 

Gasolina volte a funcionar, em consonância com as normas de segurança 

vigente, bem como não tem a capacidade técnica de estimar o valor 

necessários para os consertos. Isto posto, defiro a produção da prova 

pericial pleiteada pela parte autora, antecipadamente. Tendo em vista que 

a prova pericial foi solicitada pela parte autora esta é quem deverá arcar 

com as despesas para a realização da perícia, nos termo do art. 95, do 
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CPC. Para tanto, nomeio a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, 

com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 1856, sala 1403, 

Bosque da Saúde, e-mail: contato@realbrasilconsultoria.com.br, tel.: (65) 

3052-7636, devendo ser intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

aceite a nomeação e formule sua proposta de honorários. Aceita a 

nomeação deverá formalizar nos autos proposta de honorários, 

apresentar currículo e comprovar especialização, bem como confirmar os 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais. Prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 465, §2º, incisos I, II e III, do CPC. Apresentada a proposta 

de honorários periciais, intimem-se as partes para querendo manifestarem 

no prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 465, § 3º). Inexistindo impugnação, 

intime-se a ré para, em 05 (cinco) dias, sob pena de prejuízo da prova, 

depositar o valor dos honorários do perito. A parte autora deverá efetuar 

o depósito prévio integral em favor do perito, ficando deferido o 

levantamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a 

favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago 

apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados os 

esclarecimentos necessários (art. 465, § 4º do CPC). Promovido o 

depósito, intime-se o Sr. Perito para designar data, horário e local para 

início dos trabalhos, o que deverá ser comunicado nos autos de forma a 

possibilitar aos assistentes técnicos o acompanhamento da perícia, 

devendo serem intimados da data designada, com antecedência mínima de 

5 (cinco) dias (art. 466, § 2º). Albergado pelo artigo 357, §8º, do CPC, fixo 

o prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite do encargo, para apresentação 

de laudo (art. 465, CPC). Faça-se constar as observações dos artigos 

466, §2º; 474 e 476 do CPC. Intimem-se os interessados para no prazo de 

15 (quinze) dias indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos 

(art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC). Consignando-se que, os assistentes 

técnicos deverão apresentar pareceres no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, após a apresentação do laudo do perito oficial, independentemente 

de intimação (art. 477, §1º, do CPC). Os quesitos do juízo são o 

seguinte:1) Qual a situação atual do imóvel? 2) É possível informar se a 

situação do imóvel era a mesma quando da entrega das chaves pelo 

requerido, em março de 2018? 3) Houve o agravamento ou piora das 

instalações do empreendimento, após a desocupação por parte do 

requerido? É possível que o estabelecimento (Posto de Combustível e suas 

adjacências) volte a funcionar atualmente? Se não, informar quais bens 

necessitam de reparos imediatos para que volte a funcionar? 4) Qual o 

valor estimado dos reparos necessários? 5) O arrendador realizou 

benfeitorias no imóvel? Se sim, esclarecer se são necessárias ou 

voluptuárias e qual o valor estimado? Com a apresentação do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido os prazos, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos para saneamento. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 2 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005524-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO DONATO DA CRUZ (AUTOR(A))

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO THIAGO SIUVES ALVES (ADVOGADO(A))

PNEU CAR (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001362-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO DE FRANCA PINHO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID:15213926.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002086-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

EVALDO OLIVEIRA VASCONCELOS (AUTOR(A))

DILMA BRUNO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(RÉU)

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GABRIEL LIBARDI DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005736-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA FILHO (ADVOGADO(A))

JANINY CALDAS DE SOUZA FUREGATTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (RÉU)

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

ARTHUR FABIANO GARCIA E SILVA (RÉU)

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes requeridas para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006742-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA RIBEIRO ROCHA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004434-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003899-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

HÉLIO RECEDIVE BORGES (RECONVINDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003899-10.2017.8.11.0002. AUTOR(A): JL 

MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME RÉU: 

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A Vistos, etc Considerando que os 

pedidos formulados no id. 15606444, dizem respeito primordialmente à 

ação executiva, onde também foram formulados, deixo para analisá-los na 

referida demanda. Outrossim, aguarde-se o cumprimento da carta 

precatória expedida no id. 1591555. Cumpra-se. Intimem-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005096-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA (ADVOGADO(A))

COOPERANGI - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO 

ASSENTAMENTO AGROANA GIRAU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003990-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A M SOARES - ME (REQUERENTE)

ALEX MAX SOARES (REQUERENTE)

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU UNIBANCO SA (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

ERNESTO BORGES NETO (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 375537 Nr: 23411-98.2014.811.0002

 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: J. A. GAMBIN TRANSPORTES-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Por meio do presente ato intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 283554 Nr: 2430-19.2012.811.0002

 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: MATADOURO E FRIGORÍFICO NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA, ANA MARIA DE 

ARRUDA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS, INBESP 

INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

LTDA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SOUZA DE BARROS - 

OAB:31.153/GO, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O, LAZARO 

ROBERTO DE SOUZA - OAB:4801-B/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9.358/MT, MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - 

OAB:MT 12.184

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385576 Nr: 2374-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MOTTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096/O, VALÉRIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:MT/17.147

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 272856 Nr: 14904-56.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO LUCAS, MURILO DE SANTANA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - OAB:8578, 

LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - OAB:1760/MT

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias para, manifestar-se a respeito do laudo retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 224271 Nr: 4483-75.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. G. N. F. rep. Por sua mãe LEILIANE DE JESUS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO MÉDICO BENEFICIENTE LÍRIO DOS 

VALES LTDA, SIDNEI PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE ROSA GOMES - 

OAB:12.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 3.574, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - 

OAB:8578

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 26/10/2018, às 14h00, na Clínica 

Materna, Rua Arthur Bernardes, 132, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá – 

MT, FONE: 65 33223840, Dra. Giovana Fortunato.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008846-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY CARRO DE SOUZA (AUTOR(A))

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRUNO CORREA SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008846-73.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ARLEY CARRO DE SOUZA RÉU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos. Arley Carro de Souza propôs a presente 

ação de obrigação de fazer cumulado com danos morais com pedido de 

tutela de urgência em face de Bradesco Administradora de consórcios 

LTDA, sustentando, em síntese, que celebrou contrato de consórcio com a 

requerida sob o n. 8258.416, tendo por objeto o veículo marca Toyota 

hillux CD4X2, ano e modelo 2013, placa OBP9000, RENAVAM nº 

00509239501, cor branca. Salienta que, por motivos alheios a sua vontade 

não conseguiu arcar com as prestações, o que ocasionou a propositura 

de uma busca e apreensão do bem pela parte requerida, que tramitou 

perante a Vara Especializada de Direito Bancário dessa Comarca 

(processo n. 1001023-48.2018.8.11.0002), que culminou na busca e 

apreensão do veículo no dia 04/04/2018. Sustenta, contudo, que no dia 

06/04/2018 purgou a mora pagando o valor total de R$ 21.418,79 (vinte um 

mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e nove centavos), sendo 

deferido no mesmo dia a restituição do bem, que foi devidamente cumprida 

em 09/04/2018. No entanto, a requerida não realizou a baixa do gravame. 

Assim, requer a concessão de tutela de urgência, para que a requerida 

proceda a imediata baixa do gravame, sob pena de multa. No mérito 

pugnou pela confirmação da liminar e a condenação do requerido ao 

pagamento de danos morais. DECIDO. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar 

incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na 

exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que 

se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da 

existência do direito acautelado. Já o segundo requisito depende da 

análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este 

denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela 

do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito 

da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve 

dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de 

cognição sumária. Efetivamente, o primeiro requisito está demonstrado 

através do comprovante de que o veículo ainda se encontrava alienado 

fiduciariamente em favor da instituição financeira requerida (Id. 15610342), 

bem como diante da cópia da ação que tramitou perante a Vara 

Especializada de Direito Bancário (Id. 15610350), que corrobora com a 

narrativa apresentada na inicial. No entanto, de outra parte, o perigo de 

dano não restou comprovado nos autos, uma vez que a sentença 

prolatada na ação de busca e apreensão, embora manteve o bem na 

posse do requerente em razão da purgação da mora, ainda não transitou 

em julgado, razão pela qual não se pode obrigar a parte requerida à baixa 

do gravame do veículo, visto que ainda há discussão acerca da quitação e 

eventual propriedade do bem. Essa circunstância – considerando o curto 

lapso de tempo - induz na vulnerabilidade dos fatos narrados da inicial, 

estando o perigo de dano ausente. Portanto, ausentes os requisitos 

autorizadores da medida liminar, o seu indeferimento é medida que se 

impõe. Posto isso, indefiro a liminar pretendida e determino seja citado o 

requerido para, querendo e no prazo de quinze (15) dias, apresentar 

resposta, consignando no mandado as advertências dos arts. 285 e 319, 

do Código de Processo Civil. No impulso, diante da manifestação expressa 

da parte autora quanto ao interesse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia _05/12/2018, às 14:30 horas, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. ANDRÉ MAURÍCIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001090-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

HELIO RECEDIVE BORGES (EMBARGANTE)

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001090-13.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, 

HELIO RECEDIVE BORGES EMBARGADO: VARZEA GRANDE SHOPPING 

S.A Vistos. J. L. Mengo Cuiabá Comércio de Artigos Esportivos Ltda-ME e 

Hélio Recedive Borges propôs embargos à execução em desfavor de 

Várzea Grande Shopping S/A, pretendendo a suspensão do processo de 

execução n. 1007836-28.2017.8.11.0002, alegando que os valores 

cobrados são inexigíveis, de modo que caso a execução prosseguia 

normalmente possivelmente os embargantes terão expropriados bens 

pessoais, cujos efeitos seriam irreversíveis. Juntou vários documentos. 

Os autos foram distribuídos originalmente ao juízo da 1ª Vara Cível desta 

Comarca, que declarou sua incompetência para processamento e 

julgamento da demanda por meio da decisão constante no id. 11857136. 

Na decisão de id. 11953306 determinei que os autos de execução n. 

1007836-28.2017.8.11.0002 que se encontram tramitando também no juízo 

da 1ª Vara Cível desta Comarca fosse encaminhado para este juízo. No id. 

13638016 foi determinado o recolhimento das custas processuais, o que 

se efetivou no id. 15620323. Nesse permeio a parte embargante peticionou 

nos autos (id. 15606453), pugnando especialmente pela liberação dos 

valores penhorados na conta bancária do embargante Hélio. Os vieram 

conclusos. É necessário. Decido. Extrai-se da dicção do artigo 919, do 

Código de Processo Civil que “os embargos à execução NÃO terão efeito 

suspensivo”. Porém, ainda existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou 

concedido efeito suspensivo, com a consequente paralisação temporária 

do processo de execução, conforme se infere da redação do § 1º, do 

artigo 919, do Código de Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver 

pedido expresso da parte, bem como o preenchimento dos requisitos para 

concessão de tutela provisória. Além dos requisitos supra, o legislador 

elencou a segurança do juízo como condição essencial para que o juiz 

possa atribuir aos embargos a aptidão de suspender o feito executório. 

Assim, para a suspensão do processo de execução em decorrência do 

aforamento dos embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e 

a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar 

ao executado grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do 

juízo, deverão ser observados sob o prisma do executado. Sobre o tema, 

aliás, os preclaros processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que: “Não é possível ao juiz atribuir de 

ofício efeito suspensivo aos embargos. A relevância dos fundamentos 

dos embargos está na existência de possibilidade séria de julgamento 

favorável ao embargante. A relevância dos fundamentos dos embargos 

concerne à considerável probabilidade de julgamento favorável ao 

embargante (...) A concessão de efeito suspensivo aos embargos 

depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, 

depósito ou caução”.[1] Na espécie, verifica-se dos autos que a parte 

embargante, quando da propositura da presente ação, não ofereceu bens 

à penhora, tampouco havia qualquer bem penhorado na ação executiva 
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associada. Entrementes, neste momento processual é possível dar 

guarida a pretensão de suspensão, à vista da penhora de pouco mais de 

R$ 20.000,00 levada a cabo na execução, aliada a existência de decisão 

judicial proferida por este juízo nos autos n. 1003899-10.2017.8.11.00021 

em que determinou a suspensão da cobrança de determinados encargos 

que englobam o crédito exequente, tornando incerto o valor cobrado e 

provisoriamente inexigível. De mais a mais, a parte embargante/executada 

salienta que há excesso nos valores cobrados na execução, bem assim 

inexigibilidade do crédito, o que pode trazer prejuízos irreparáveis ao 

patrimônio da embargante caso a execução prosseguida. Desse modo, 

tenho por demonstrados os requisitos necessários para aplicação da 

norma inserta no §1º do art. 919 do CPC, de modo que deve o pedido de 

suspensão da execução ser acolhido. Posto isso, defiro o pugnado, pelo 

que  de te rm ino  a  suspensão  da  execução  de  n . 

1007836-28.2017.8.11.0002, até ulterior deliberação deste juízo. 

Translade-se cópia da presente para os autos de n. 

1007836-28.2017.8.11.0002. Outrossim, no tocante aos pedidos 

formulados no id. 15606453, considerando que eles dizem respeito 

primordialmente à ação executiva, onde também foram formulados, deixo 

para analisá-los na execução. Por fim, determino que se ouça o 

exequente/embargado no prazo de quinze (15) dias. Cumpra-se. 

Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] In Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª edição. Editora Revista dos Tribunais São Paulo: 2015, p. 859.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007836-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JL MENGO CUIABA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

HELIO RECEDIVE BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007836-28.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A EXECUTADO: JL MENGO CUIABA 

COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, HELIO RECEDIVE 

BORGES Vistos, etc. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial 

promovida por Várzea Grande Shopping S/A em face de JL Mengo Cuiabá 

Comércio de Artigos Esportivos Ltda-ME e Hélio Recedive Borges. Os 

executados foram devidamente citados (id. 11263188 e 11841586), e 

apresentaram embargos à execução que foram recebidos nessa ocasião. 

Nesse interim, a empresa executada peticionou no id. 15606188 pugnando 

pelo chamamento do feito a ordem, aduzindo que ingressou com ação de 

rescisão contratual em face da exequente na qual obteve tutela liminar 

suspendendo provisoriamente a cobrança imputada à executada, cuja 

decisão mantem-se hígida. Apesar disso, a exequente promoveu a 

presente ação executiva na busca de valores cuja cobrança encontra-se 

suspensa por decisão judicial anterior, e também foi rebatida em embargos 

à execução associado, no qual se sustenta que a obrigação assumida 

pelo executado/fiador Hélio é acessória, daí porque não poderia ter havido 

a penhora de ativos financeiros realizados nesta demanda. Assim, requer 

a liberação/desbloqueio dos valores penhorados na conta do executado 

Hélio, nos termos do § 4º do art. 854, do CPC; bem como o indeferimento 

da presente execução, a concessão do benefício do art. 827 do CC ao 

executado Hélio e a atribuição de efeito suspensivo a presente execução, 

tudo conforme formulado nos embargos à execução. Ainda, requereu seja 

disponibilizado o despacho exarado no id. 15480945. Pois bem, a 

pretensão de desconstituição da penhora vem embasada nos incisos I e II, 

do § 3º, do art. 854, do CPC, que assim dispõe: “§ 3o Incumbe ao 

executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer 

das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento 

de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela 

instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.” No entanto, não há nos 

autos nenhuma causa de impenhorabilidade dos valores constritos do 

executado Hélio, sobretudo à vista de indicação pela executada, de forma 

clara e precisa, de qualquer das hipóteses elencadas no art. 833 do CPC. 

Ademais, a decisão proferida na ação de rescisão de contratual 

suspendeu parcialmente o crédito cobrado nesta execução, quer sejam: 

“a cláusula penal, a locação do mês de dezembro/2016 e as taxas 

correspondentes aos fundos de promoção” (sic). Logo, não se pode 

admitir que o crédito em questão é, na sua integralidade, impenhorável, daí 

porque a razão da penhora on line realizada nos autos. Outrossim, o 

benefício de ordem rogado pela executada nos termos do art. 827 do 

Código Civil não se amolda ao presente caso. Primeiro, porque o fiador que 

alegar esse benefício de ordem deve nomear bens do devedor, situados 

no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver 

o débito, se acordo com o parágrafo único, art. 827, CC, o que não foi 

atendido pelo executado Hélio. Segundo, o executado Hélio, segundo 

cláusulas contratuais (id. 10306671, p. 15 – “cláusula oitiva”), se obrigou 

ao pagamento da dívida como devedor solidário, razão porque o benefício 

de ordem não lhe aproveita, à luz do disposto no inciso II, do art. 828, do 

Código Civil. Assim, o que se tem dos autos é que o valor penhorado na 

conta bancário do executado Hélio é apta para satisfazer parte da dívida 

que não foi albergada pela decisão proferida na ação de rescisão 

contratual, razão pela qual indefiro o pedido de levantamento do valor 

constrito nos autos. Quantos aos demais pedidos, eles são afetos aos 

embargos à execução, além de confundirem com o próprio mérito daquela 

causa, motivo porque deixo de pronunciar sobre eles, ressaltando apenas 

que quanto ao pedido de suspensão, este foi analisado nesta ocasião. No 

tocante ao pedido de disponibilização do despacho de id. 15480945, 

aparentemente se trata de erro no sistema Pje, pois também ocorre neste 

Gabinete, cuja solução, contudo, se distancia das atribuições deste 

magistrado. Porém, para evitar qualquer cerceamento de defesa, 

determino a republicação do despacho de id. 15480945. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007025-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007025-34.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 12 de novembro de 2018, às 09h, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência 

supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um 

mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em 

seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 
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comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 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). Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 27 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005830-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

NADIA REGINA DICKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005830-14.2018.8.11.0002 

Vistos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e 

a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 09 de novembro de 2018, às 

15h00min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 28 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002169-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO (ADVOGADO(A))

DIO DE PAULA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA CESTA CAMPO-COM. DE CESTA BASICA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002169-95.2016.8.11.0002 

Vistos. À vista da ausência de comprovação da citação/intimação da 

requerida MEGA CESTA CAMPO-COM para comparecimento na audiência 

de conciliação designada, REDESIGNO o ato para o dia 09 de novembro de 

2018 às 14h30min, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC/2015). Diante da Correspondência devolvida Id. 

11164045 concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que, 

apresente novo endereço para citação da requerida. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 28 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001046-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA (ADVOGADO(A))

OSMAR NOGUEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA BENEDITA ARRUDA E SILVA (RÉU)

BENEDITO ODAIR DA SILVA (RÉU)

ANA PAULA ARRUDA E SILVA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora para acompanhar o cumprimento 

do mandado expedido, devendo fornecer meios.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 324439 Nr: 20836-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Vistos, etc.

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração constante às 

fls. 60, determino a intimação da parte contrária para se manifestar em 5 

(cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC).

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 319456 Nr: 15831-51.2013.811.0002

 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: TRANSAS COMUNIACAÇÃO E DIVERSÕES LTDA, 

Vilson Luiz Minossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIOVANA GADOMSKI CHAVES EIRELI, 

JIOVANA GADOMSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.449 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:MT 11.625

 Vistos, etc.

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração constante às 

fls. 199/204, determino a intimação da parte contrária para se manifestar 

em 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC).

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 219814 Nr: 75-41.2009.811.0002

 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: ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E/OS, 

TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA, MEDIO NORTE DIESEL LTDA, AGRO 

INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI DIESEL LTDA, COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO MÉDIO NORTE LTDA, ENIO ZULLI, ISIDORO 
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ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI, SILVIO ZULLI, RUBENS ZULLI, AGIZUL 

-ARMAZENS GERAIS IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI VIAGENS E TURISMO 

LTDA, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA, BANCO ECONOMICO 

S.A, BANCO AMÉRICA DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANESTADO, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, FERNANDO 

MENDONÇA FRANÇA, Fertipar Fertilizantes do Paraná Ltda, DESTILARIA 

DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, PIRAN SOCIEDADE FOMENTO COMERCIAL 

LTDA, BRADESCO S/A, COMERCIAL AGROVISA PROD. AGROP. E REP. 

LTDA, BANCO BIC S/A - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PETROLUNA 

DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, LUIZ ANTÔNIO GOMES E OUTROS, 

CONAB, ALFAJUD ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, OXIGÊNIO CUIABÁ 

LTDA, FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND LTDA., 

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), 

CEMAT, ODVALDO DE MOURA, BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, 

FERTILIZAR FERTILIZANTES DE SERVIÇO LTDA, EDUARDO JOSÉ DE 

MAGALHÃES, ALOYSIO ARLINDO KASPER, MANOEL CELESTINO DA 

SILVA, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMUS NOBILIS, ITAÚ UNIBANCO S.A, RIO 

SÃO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, CARLOS SEBASTIÃO LESSI, BANCO JOHN BEERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:22640A, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11876-A - MT, ALINE BARINI NÉSPOLI - OAB:9229-MT, AMARO 

CASAR CASTILHO - OAB:4384-B, ANDRÉ DOS SANTOS - OAB:14.363 

AOB-MT, André Luiz Campos das Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:MT 6.565/O, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT, CELSO LUIS OLIVATTO - OAB:136467, 

CHARLES SALDANHA HANDELL - OAB:13383, CLEIDI ROSANGELA 

HETZEL - OAB:8244 B-OABMT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:8.186-B, 

EDUARDO HENRIQUE V BARROS - OAB:7680, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS - OAB:OAB/MT 7680, ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT, JEAN CARLOS PALMIERI - 

OAB:OAB SP 298709, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B/MT, 

KAREN AOKI ITO - OAB:OAB/SP 257.417, KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:22385A, 

LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:MT 7.174, LUCIANA LUMIE 

KOBATA - OAB:5131/MT, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - 

OAB:90666, MÁRCIO TÚLIO DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MG, 

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - OAB:5604/MT, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT, ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, PEDRO OVELAR - OAB:6270, PIERO VINCENZO PARINI - 

OAB:, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:8670, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8616/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 

8.616, ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770/MT, ROSEMEIRE B. M. DE LAMONICA FREIRE - 

OAB:4497/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, 

VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Passo a analisar as várias questões pendentes de análise 

nesta Falência da Alcopan – Àlcool do Pantanal Ltda e outros.

(..).DETERMINO a expedição de ofício (..)POSTERGO análise do pedido do 

administrado judicial substituído às fls. 18.017/18.018, para após 

apresentação da prestação de contas, conforme preconiza o artigo 22, III, 

r, da Lei nº 11.101/05.15.DETERMINO que encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público(..)17.DEFIRO o pedido de bloqueio dos veículos 

registrados em nome dos Falidos, (..)ra. 18.Às fls. 18.106/18.114, a 

Administradora Judicial nomeada apresentou proposta de remuneração, 

(..)Postergo análise do referido pedido, para após, apresentação do 

relatório circunstanciado, 19.Sobre o “Item 2 – fls. 18.110/18.119”, a 

Administradora Judicial requer autorização para contratação de auxiliar 

técnico temporário, sendo esta uma empresa de engenharia especializada 

que irá permitir averiguação dos bens e, ainda, efetuar o trabalho em 

campo com vistas a promover a elaboração de um projeto com as ações 

pertinentes para redução dos custos, manutenção de equipamentos e 

máquinas agrícolas, fundamentando seu pedido para permitir a futura 

desoneração das despesas menos da Massa Falida e a efetiva alienação 

dos bens.Realmente o pedido encontra lastro legal nas disposições do art. 

22, inciso III, alínea “n”, sobre a possibilidade de o administrador judicial 

contratar, mediante autorização judicial, profissionais especializados para 

auxiliá-lo no exercício de suas funções.Considerando que a 

Administradora Judicial representa a Massa Falida em Juízo, necessário 

se faz a contratação do consultor agropecuário ENGEAGRO BRASIL 

LTDA para auxiliar com a consultoria agropecuária.(..)Colha-se parecer do 

Ministério Público a respeito da autorização da contratação, em que pese a 

Lei n.º 11.101/05 não exija prévia manifestação, entendo por necessário, 

por envolver valor a ser dispensado pela massa falida mensalmente. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 439818 Nr: 6686-63.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE LEONCIO DE ARRUDA 

NEZI - OAB:MT 20.946/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO das Partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais de fls. 101, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 404876 Nr: 13846-76.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO 

FERNANDES - OAB:MT 14.115, SUELI APARECIDA DE MIRANDA - 

OAB:MT 13.938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11.660/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que perita nomeada - DRA. CYNARA MONIZ 

FIGUEIRA, CRM/MT n. 4247, indicou a data e local da perícia médica para o 

dia 22/OUTUBRO/2018 às 14:00 horas na CENTER CLIN, com endereço na 

Rua Barão de Melgaço, nº 2403, 1º andar, esquina com a Rua Major 

Gama, Centro Sul, Cuiabá - MT, fone: (65) 8113-0969; E-mail: 

cynarafigueira@hotmail.com. O Periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (RADIOGAFIAS, 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA SOM, e/ou outros 

exames de imagens, laudos médicos, histórico clínico) que porventura 

possam ser úteis na confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 286732 Nr: 6018-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743, ROGÉRIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:OAB-MT 21521/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO da parte Requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, informar 

dados bancários, com a finalidade de expedição de Alvará de liberação da 

quantia depositada nos autos às fls. 36, nos termos da Sentença de 

22.2.2016 (fls. 57-v, último §).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 293566 Nr: 13561-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TELMA RAMALHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA ABRIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos, etc.

 Verifica-se que não se obteve êxito na obtenção das informações 

solicitadas pelo requerido, via BACENJUD, consoante detalhamento da 

ordem judicial a seguir juntado.

 Destarte, determino que expeça-se ofício ao Banco do Brasil S/A, 

solicitando que realize a transferência do valor bloqueado no valor de 

R$4.175,26, vinculado ao CNPJ 00.000.000/0001-91.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386699 Nr: 3122-13.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITR, EDIVANI LUCIO TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Diante de todo o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito 

com fulcro no art. 487, I, do Código Processo Civil de 2015.Pela 

sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da 

causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, 

nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita (fls. 20).Certificado o trânsito em julgado, 

em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 99723 Nr: 9182-17.2006.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL BENEDITO BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, ANA TEODORA 

DA COSTA, VICENTE AUGUSTO DE MORAES, ISAURA MARIA TOMAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELTTON VENSON DA COSTA 

- OAB:MT 21.324

 Vistos.

Pela decisão proferida à fl. 228 a magistrada titular da vara determinou que 

a parte autora fosse intimada para promover a citação da esposa do 

confinante ACHILES TOMAZI, a Sra. IZAURA MARIA TOMAZI, bem como 

que a Secretaria do Juízo promovesse a intimação da União para 

manifestar se possui interesse no feito.

Em consulta ao sistema integrado Apolo constato que o expediente 

referente à aludida decisão foi publicado no DJE n.º 9791, do dia 

08/04/2016, não tendo a parte autora respondido ao comando judicial, a 

despeito de ter sido intimada na pessoa de seu patrono, o Dr. EUDÁCIO 

ANTÔNIO DUARTE (OAB/MT n.º 1565).

Também não vislumbro dos autos a intimação da Fazenda Nacional 

conforme restou determinado na decisão de fl. 228.

Assim determino:

I) intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento do feito, fornecendo meios para citar a 

esposa do confinante ACHILES TOMAZI, a Sra. IZAURA MARIA TOMAZI, 

sob pena de extinção e arquivamento (CPC/2015 – art. 485, §1º);

II) por se tratar de processo relacionado na Meta 2 do CNJ determino que a 

intimação da parte autora ocorra por mandado e como diligência do Juízo;

III) decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450606 Nr: 12192-20.2016.811.0002

 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: CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, MONICA DE CAMPOS PADILHA, 

TELEFONICA BRASIL S/A, PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 

ME, TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA, JVP FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:SP 313.863, EDMILSON 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:8548, EVANDRO C. ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, FERNANDA CRISTINA 

BRANDÃO SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16.013-OAB/MT, 

GABRIELLA SEDREZ REIS GOETTEN DE SOUZA - OAB:OAB/SC 24.289, 

GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606, HAIANA KATHERINE 

MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/MT, JÔNATAS GOETTEN DE 

SOUZA - OAB:24.480/SC, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, LUIZ 

CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT, MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, OMAR MOHAMAD 

SALEH - OAB:OAB/SP 266.486, RUBIA APARECIDA FRANTZ - 

OAB:7929, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:MT 7.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor do Ofício nº588/2018 e os documentos acostado às 

fls. 1.521/1.546, intime-se o Admistrador Judicial para manifestar quanto 

ao respectivo petitório. Prazo 05 dias.

Após, abra-se vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 342626 Nr: 10005-10.2014.811.0002

 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: JOSE BRAZ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVANNAH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, MARIA DA PENHA CERQUEIRA, 

CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, HELIO FERREIRA RAMOS, ROSICLER 

RIBEIRO DOS SANTOS, JANDIR FAGUNDES, SEGUNDO SERVIÇO 

NOTORIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 534791 Nr: 7134-65.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. S. DELFINO ME, GERALDO SIDINEI DELFINO, JOAO 

PAULO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FORTUNATO - 
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OAB:CRC/MT 6763/O-9

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 INTIMAÇÃO dos autores para que atendam ao que foi solicitado pelo 

Adm.Judicial fls.19/20, no prazo de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005830-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

NADIA REGINA DICKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005830-14.2018.8.11.0002 

Vistos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e 

a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 09 de novembro de 2018, às 

15h00min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 28 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008864-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

S. B. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUITERIA BEZERRA DA SILVA OAB - 019.844.041-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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. 1008864-94.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios; considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. No mais, em que pese a 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no artigo 334, §4º, inciso I, do CPC, 

DETERMINO que sejam os autos encaminhados para o conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, visando a realização de sessão de conciliação para o dia 12 de 

novembro de 2018, às 09:40, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade para o diálogo 

com a presença de um mediador e/ou um conciliador. Dependendo da 

situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em conjunto 

no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para 

resolverem o conflito amigavelmente. Cite-se/intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer na sessão de 

conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse 

na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data 

da conciliação designada, hipótese em que a sessão de conciliação será 

cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do 

pedido de cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do 

CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 

8º, do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 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). Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. 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: 1002169-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO (ADVOGADO(A))

DIO DE PAULA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA CESTA CAMPO-COM. DE CESTA BASICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002169-95.2016.8.11.0002 

Vistos. À vista da ausência de comprovação da citação/intimação da 

requerida MEGA CESTA CAMPO-COM para comparecimento na audiência 

de conciliação designada, REDESIGNO o ato para o dia 09 de novembro de 

2018 às 14h30min, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, CPC/2015). Diante da Correspondência devolvida Id. 

11164045 concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que, 

apresente novo endereço para citação da requerida. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 28 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006564-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE AUXILIADORA CAMPOS DE MIRANDA (AUTOR(A))

BENEDITO PAULO DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS (AUTOR(A))

CIRCE BERNADETE DE CAMPOS (AUTOR(A))

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVETE DE CAMPOS SGUAREZI (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CONCEIÇÃO DE BARROS CALDAS TEIXEIRA (RÉU)

LUCIANO LUIS BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO (ADVOGADO(A))

ANTONIO HENRIQUE AQUINO TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006564-96.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CIRCE BERNADETE DE CAMPOS, MARCIA AUXILIADORA DE 

CAMPOS, MARILENE AUXILIADORA CAMPOS DE MIRANDA, BENEDITO 

PAULO DE CAMPOS, IVETE DE CAMPOS SGUAREZI RÉU: ANDREIA 

CONCEIÇÃO DE BARROS CALDAS TEIXEIRA, ANTONIO HENRIQUE 

AQUINO TEIXEIRA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Interdito Proibitório C/C 

Antecipação de Tutela, proposto por Márcia Auxiliadora de Campos, Circe 

Bernadete de Campos, Marilene Auxiliadora Campos de Miranda, Benedito 

Paulo de Campos e Ivete de Campos Sguarezi em desfavor de Andréia 

Conceição de Barros Caldas Teixeira e Antônio Henrique Aquino Teixeira, 

visando preservar a posse do imóvel descrito nos autos. O imóvel em 

discussão pertence aos autores por força de Escritura Pública de 

Inventário e Partilha Amigável do Espólio de Júlio Domingos de Campos e 

doação de quinhão dos bens havidos por meação de Amália Curvo de 

Campos. Alegam que, os requeridos se tratam de vizinhos do imóvel em 

discussão e vêm empreendendo esforços para invadi-lo, fincando 

estacas preparatórias para a construção de cerca. Sendo assim, ante o 

receio de que os vizinhos, ora requeridos, venham a turbar a posse ou 

tentar um esbulho interpõem a presente ação de interdito, pretendendo 

medida liminar com o objetivo de coibir qualquer ameaça que, por ventura, 

venha a ser praticada pelos integrantes do “movimento dos sem terras” 

(sic – id. 9608640 – Pág.8). Aberta audiência de Justificação Prévia (id. 

9609997), esta foi redesignada para tentativa de composição entre as 

partes. Aportou aos autos, petitório da parte demandada, informando a 

aquisição de 1.236,31 metros quadrados do terreno em discussão 

(matrícula n. 101.529 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Várzea 

Grande) (id. 10768184 – Pág. 2). A parte requerida junta aos autos 

Escritura de Compra e Venda firmada com os coproprietários da área João 

Francisco de Campos e Eliane Leão Ormond de Campos, solicitação de 

desmembramento junto à Prefeitura de Várzea Grande/MT e declaração de 

Jayme Veríssimo de Campos, Júlio José de Campos e Juracy Maria de 

Campos Braga, na qual declaram que não possuem interesse na aquisição 

da área vendida aos réus, bem como registram que concordam com o 

desmembramento da respectiva área. A parte requerente se manifestou 

requerendo o adiamento da audiência designada, alegando a ocorrência 

de irregularidades no negócio firmado pelos requeridos na compra parcial 

de condomínio indiviso e sem observar direito de preferência (id. 

12205135). O feito foi suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

decisão de id. 12226049. A parte autora se manifestou nos autos 

requerendo pela análise do pedido liminar, alegando a nulidade da venda 

realizada aos requeridos e a impossibilidade de realização de acordo, 

trouxe aos autos declaração de vontade das partes onde os herdeiros 

alegam que o condomínio é indiviso e que os requeridos adquiriram 1/9 do 

imóvel de forma irregular (id. 13984107 – Pág. 1-6). A magistrada titular da 

4ª Vara Cível deu-se por suspeita (id. 14139029), bem assim o magistrado 

titular da 3ª Vara Cível declarou sua suspeição por possuir afinidades de 

cunho familiar e pessoal com algumas da partes (id. 14227858 – Pág.1-3). 

Vieram os autos conclusos para análise. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Denota-se dos autos que os demandados comprovaram ter 

adquirido parte do imóvel dos herdeiros João Francisco de Campos e 

Eliane Leão Ormond de Campos, logo, estes não se tratam de terceiros 

invasores, mas sim de legítimos condôminos dos autores. Ressalta-se 

que, enquanto não existir qualquer decisão judicial declarando a nulidade 

do contrato de compra e venda firmado entre os demandados e os 

herdeiros João Francisco de Campos e Eliane Leão Ormond de Campos, 

esta se mantém incólume. Nesse sentido cumpre fazer os seguintes 

apontamentos limitando os requisitos da ação de interdito proibitório, quais 

sejam, a posse, a turbação praticada pelo réu, o justo receio de ser 

esbulhada em sua posse, uma vez que o interdito é a ação apropriada 

àquele possuidor que se encontra ameaçado de perder a sua posse (art. 

561 da Lei Processual Civil). Consigna-se que a ameaça sofrida deve 

gerar fundado e justo receio de o autor se ver privado do referido bem. No 

caso em apreço, tanto a parte autora quanto a requerida se tratam de 

compossuidores da área em discussão e as fotografias acostadas aos 

autos demonstram apenas a existência de cerca dentro do imóvel, o que, 

por si só, não configura ameaça à posse dos demais condôminos, 

tampouco há evidencias quanto ao uso exclusivo dos demandados sobre 

aquela área. Confira-se a jurisprudência pátria: GRAVO DE INSTRUMENTO 

– INTERDITO PROIBITÓRIO – MANDADO LIMINAR SEM CITAÇÃO DO RÉU – 

POSSE VELHA – ÁREA EM LITIGIO – COMPOSSE – RECURSO 

DESPROVIDO. [...] “Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, 

poderá cada uma exercer sobre elas atos possessórios, contanto que 

não excluam os dos outros compossuidores.” (CC, art. 1.199) (TJMT - AI 

13292/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/06/2013, Publicado no DJE 19/06/2013). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - 

PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

ÁREA EM CONDOMÍNIO - PRO INDIVISO - REJEIÇÃO - MÉRITO – 

PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - INTERDITO PROIBITÓRIO - BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA – DECLARAÇÕES UNILATERAIS - 

VALIDADE DESDE QUE CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 927 E 932, 

AMBOS DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO DA AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU 

DE ESBULHO E DO JUSTO RECEIO QUE VENHA SER VIOLADA A POSSE – 

AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido se um dos compossuidores ajuizar 

contra os outros condôminos interdito proibitório. Isto porque, na 

composse (coisa indivisa), duas ou mais pessoas têm a posse sobre a 

mesma coisa, no mesmo grau e plano jurídico, não podendo um possuidor 

excluir a posse do outro. Se, pois, um deles perturbar o desenvolvimento 

da composse, poderá a qualquer dos outros se valer dos interditos, cujo 

alcance adstringe-se à contenção do compossuidor no respeito à posse 

dos outros [...] Se, pois, um deles perturbar o desenvolvimento da 

composse, poderá a qualquer dos outros se valer dos interditos, cujo 

alcance adstringe-se à contenção do Compossuidor no respeito à posse 

dos outros. [...]Não merece ser conferida a proteção possessória ao 

compossuidor, quando não comprovada satisfatoriamente a fundada 

ameaça de turbação ou esbulho, bem como o justo receio de que fosse a 

ameaça efetivada, nos termos dos artigos 927 e 932, do Código de 

Processo Civil. (TJMT – RAC n. 138355/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16.03.2016, Publicado no DJE 22.03.2016). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRETENSÃO DE 

OBTENÇÃO DE TUTELA POSSESSÓRIA PREVENTIVA, EM FACE DE 

CO-PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, IRMÃO DO AUTOR. RÉU QUE RECONHECE 

O DIREITO DO AUTOR DE MANTER-SE NA POSSE DE SUA PARCELA DO 

BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS REAIS DE AMEAÇA DA 

POSSE. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. 

DESNECESSIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONHECIMENTO E 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-RN - AC: 

20180042742 RN, Relator: Juiz Homero Lechner (convocado), Data de 

Julgamento: 31/07/2018, 3ª Câmara Cível) Cumpre frisar que, a área em si 

não possui nenhuma construção, tratando-se de lote vazio, logo, não há 

como se afirmar que a referida cerca tem o intuito de demarcar 

determinada parte do imóvel em favor dos condôminos requeridos em 

detrimento dos autores, pois também recai sobre todos os condôminos o 

dever de zelar pelo bem indiviso. Ademais, consta na própria escritura de 

compra e venda, registrada na matrícula n. 101.529 do 1º Serviço de 

Registro de Imóveis de Várzea Grande, a ciência dos requeridos quanto a 

indivisibilidade da área. Feitas as observações supra, verifica-se que a 

posse não é indevida ou irregular, pois os autores e requeridos tratam-se 

de condôminos, não sendo suficiente mera Declaração dos autores 

alegando a ocupação irregular para impedi-los de utilizar a área comum, 

pois a regularidade do contrato deve ser discutida em ação competente. 

Outrossim, não há qualquer comprovação de que os demandados estejam 

privando os autores no uso e gozo do imóvel, uma vez que uma cerca não 

poderia fazê-lo, já que se trata de área desocupada sem qualquer 

construção, não havendo alegação ou sequer provas de uso exclusivo 

por parte dos requeridos. Deste modo, ante a ausência dos elementos que 

evidenciem a existência de fundado receio de ameaça à posse exercida, 

alternativa não resta se não o indeferimento da liminar, pois ausentes um 

dos requisitos necessários, nos termos do art. 561, do CPC. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO O PEDIDO DE 

LIMINAR, o que faço com fulcro no art. 561 do Código de Processo Civil. 

No mais, em observância ao poder geral de cautela, DETERMINO que a 
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parte requerida retire a cerca colocada na área. Consigno que, conforme 

supramencionado, nos termos do artigo 1199 do Código Civil, havendo a 

existência de composse o direito de nenhum dos possuidores deve ser 

excluído, portanto, tanto os réus quanto a parte demandante têm direito ao 

acesso irrestrito do imóvel. Intimem-se os requeridos dos termos desta 

decisão, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme parágrafo único do artigo 564 e 566 ambos do 

CPC, devendo constar ainda do mandado as advertências referentes à 

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). Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 02 de outubro 

de 2018. André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007498-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO (ADVOGADO(A))

CREUZELINA ZEFERINA MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007498-20.2018.8.11.0002 

Vistos. I – Cite-se o proprietário do imóvel usucapiendo e todos os 

confinantes do referido imóvel. II – Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

citem-se os interesssados em lugar incerto e os eventuais interessados 

(Art. 256, I c/c 257, III, ambos do CPC). III – Por via postal, intime-se para 

manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, do Estado e do Município, encaminhando-se a estes a cópia da 

inicial e dos documentos que a instruíram. IV – Dê-se vistas ao Ministério 

Público. Defiro o benefício da JUSTIÇA GRATUITA. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Várzea Grande, 02 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005955-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR PERIN (EXECUTADO)

MARCIA ELIZABETH DE BARROS PERIN (EXECUTADO)

J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005955-79.2018.8.11.0002 

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. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 

Várzea Grande, 02 de Outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006522-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PEREIRA HELFENSTEIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006522-13.2018.8.11.0002 

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. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 

Várzea Grande, 02 de Outubro de 2018 (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007261-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA ME - 

EPP (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007261-83.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta 

por BANCO DO BRASIL S.A por dependência aos autos da AÇÃO 

COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVÉIS E INFORMATICA LTDA EPP, 

(Processo n.º 1000138-34.2018.811.0002), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05. Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 11, da Lei 

N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 02 de outubro de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007339-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VOESTALPINE MEINCOL S/A (EXEQUENTE)

LIANE POINTNER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007339-77.2018.8.11.0002 

Vistos. Inicialmente, verifica-se que, não consta nos autos a informação 

de que foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, 

intime-se a parte autora, para 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 
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artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Várzea Grande, 

02 de outubro de 2018. 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.: 440785 Nr: 7184-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA 

GRANDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA RAYANNE DOS SANTOS 

(PROCURADORA DAE) - OAB:MT 20.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em saneador,

De início, afasto a preliminar suscitada. Como já decidido, “a petição inicial 

só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade 

que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional” 

(STJ, 3ª. T., Resp 193.100-RS, rel. Min Ari Pargendler, j . 15.10.01). Na 

hipótese dos autos, vê-se que a Ré foi capaz de exercer sua defesa no 

tocante a manutenção de posse pretendida pela parte Autora.

Já o interesse de agir ocorre quando vislumbrado o trinômio necessidade, 

utilidade e adequação. Necessidade da intervenção do Poder Judiciário 

para a pacificação do conflito, devendo o processo ser útil para tal fim, 

mediante o instrumento processual adequado.

Na hipótese dos autos, todos os requisitos foram preenchidos, de sorte 

que a questão posta pela parte Autora como interesse de agir 

confunde-se com o próprio mérito da demanda.

Superada a preliminar e presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, dou o feito por saneado nos termos do art. 357 do 

Código de Processo Civil. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 528392 Nr: 3399-24.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo interesse no 

prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade objeto de 

declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, presentes 

os pressupostos processuais e os elementos condicionais da ação, 

declaro o feito saneado.

Para que não se alegue, posteriormente, cerceamento de defesa, 

determino a intimação das partes, por seus advogados constituídos, na 

forma usual, para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de 

forma motivada e detalhada, as provas que pretendem produzir. O silêncio 

ou a mera reiteração genérica de pedido de produção de provas será 

entendido como anuência ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 412501 Nr: 18054-06.2015.811.0002

 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: ARISTIDES DE ALCANTARA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:4807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 

99/108, tendo o exequente concordado às fls.109/110. Assim, nos termos 

do art. 535, § 3º, certifique-se e expeça-se RPV ou Precatório, conforme 

os valores cobrados, com as cautela s 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000202-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

RENATA MONTEIRO DA SILVA GALLO (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: 

1000202-78.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): RENATA MONTEIRO DA SILVA 

GALLO 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, 2 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001285-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENCIR JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

VALTENCIR JOSE DA 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: 

1001285-95.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): VALTENCIR JOSE 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, e art. 485 § 4.º do CPC 

intimando a parte autora para, querendo, executar a sentença, 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, 2 de 

outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003196-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LINO DE MORAIS (REQUERENTE)

ADERLEI LAMEL (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE SAUDE (REQUERIDO)

 

Visto... PEDRO LINO DE MORAES, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Ordinária de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela de Urgência de 

Natureza Antecipada – Inaudita Altera Pars”, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoas jurídicas 

de direito público interno, igualmente qualificados, objetivando, 

liminarmente, fosse o réu compelido a providenciar-lhe vaga em uma UTI – 

Unidade de Terapia Intensiva. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Foi enviado ofício ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT para 

consulta acerca da regulação do paciente e da urgência no atendimento, 

sendo posteriormente deferida a antecipação de tutela. Apenas o 

Município de Várzea Grande apresentou contestação. Em seguida, o 

Estado de Mato Grosso requereu a juntada do Ofício nº OFÍCIO N. 

3173/2018/ASSEJUD/GBSES/SES, informando o óbito do autor. 

Posteriormente, o representante do autor se manifestou confirmando o 

óbito do seu representado, bem como juntando aos autos a certidão de 

óbito. É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o art. 493 do 

CPC, a sentença deve considerar o estado em que se encontra o 

processo no momento da decisão, levando-se em conta fato 

superveniente que, de alguma forma, venha influenciar no resultado da 

demanda. No caso em comento, o interesse de agir deixou de existir, uma 

vez que o destinatário do direito pleiteado faleceu, não subsistindo 

interesse no resultado da demanda. Assim, com fulcro nos arts. 485, IV e 

IX e 493, ambos do Código de Processo Civil, declaro extinto este feito 

sem resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007263-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ELIZABETE SUTERIA DA SILVA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. ELIZABETE SUTÉRIA DA SILVA E SILVA, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Concessão de Auxílio-doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez”, em face do “INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS”, Autarquia Federal, objetivando a concessão de um dos benefícios 

porque, segundo alega, está incapacitada para o trabalho, conforme 

exames e laudos médicos carreados com a inicial. Relata ter pleiteado 

administrativamente o benefício de auxílio-doença em 21.1.2016, não 

obtendo êxito, pois, segundo o réu, não houve comprovação acerca da 

qualidade de segurada. Pede, pois, a procedência do pleito, com a 

condenação do réu à implantação de um dos benefícios a partir de 

21.1.2016. O pedido veio instruído com diversos documentos. Em 

contestação, o réu informou, inicialmente, a impossibilidade de acordo, 

refutando a pretensão de antecipação de tutela, enquanto que no mérito, 

diz que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do 

benefício. Em caso de eventual condenação, pede a fixação de juros e 

correção monetária de acordo como o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na 

redação dada pela Lei n. 11.960/09, bem como a fixação da data da 

apresentação do laudo pericial como o termo inicial o benefício. 

Realizou-se perícia médica, com a intimação das partes para 

manifestação, tendo a autora impugnado o laudo pericial, enquanto que o 

réu nada falou. 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. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, cumpre assinalar que a impugnação ao laudo pericial não merece 

guarida, tendo em vista que, apesar de o aludido laudo não ter sido 

favorável à parte, isso, por si só, não enseja a invalidação da prova. Além 

disso, o juízo não está atrelado unicamente à prova pericial, mas a todo o 

conjunto probatório, especialmente quando os autos contam com vasta 

documentação médica suficiente à elucidação da matéria em exame, como 

no presente caso. Quanto ao mérito, é de se assinalar que a concessão 

dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está 

condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos 

pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social. Quanto à qualidade de segurada da 

autora e à carência do benefício, ambas restaram devidamente 

comprovadas por meio do CNIS de pg. 24, o qual registra os recolhimentos 

realizados pela segurada na condição de contribuinte facultativo e 

individual, sendo que na ocasião do pedido administrativo, em 8.11.2016, 

ela já possuía mais de 12 meses de contribuição, de modo que tais 

requisitos só serão desconstituídos se não resultar comprovada a alegada 

incapacidade laborativa que a tenha impedido de manter as contribuições 

previdenciárias, restando, pois, verificar se, de fato, ela está inapta para o 

labor. A patologia narrada na inicial é inconteste, segundo se infere dos 

inúmeros documentos médicos carreados aos autos, todos 

comprobatórios de que a autora “é portadora de CID 10 C 64, tendo 

realizado cirurgia – nefrectomia direita (04/16). Com sequela 

pós-tratamento cirúrgico – dor neuropática crônica. Ainda diabética 

descompensada”, segundo se infere do relatório médico de pg. 19, bem 

como do atestado de pg. 14, no qual a Doutora Maria Cristina da Silva 

Gonçalves Coutinho sugere o afastamento da paciente de suas atividades 

normais de trabalho. O receituário médico mais recente, carreado com o 

laudo pericial (pg. 46) relata a condição clínica da autora e a dor crônica 

que lhe acomete no local da cirurgia desde então, situação que, sem 

dúvida, afeta diretamente o desenvolvimento de suas funções habituais. 

Concluiu-se, portanto, que o quadro clínico da autora é comprometedor e 

de total incapacidade laborativa, o que impõe a sua aposentação por 

invalidez, especialmente por ser portadora de doenças crônicas 

(neoplasia maligna do rim, diabetes e hipertensão), com remota 

possibilidade de cura, somado ao fato de já contar com quase 60 

(sessenta) anos de idade, o que leva a crer que eventual cura ou melhora 

em seu quadro clínico dificilmente possibilitará a sua reinserção no 

competitivo mercado de trabalho. A jurisprudência tem compreendido que 

a invalidez não deve ser estabelecida unicamente com base nas 

condições físicas da segurada, mas também em suas condições 

socioeconômica, profissional e cultural, segundo se infere dos julgados “in 

verbis”: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E 

APELO ADESIVO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 

CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA - VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O RESTABELECIMENTO - DEVIDOS - APELO 

E ADESIVO PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) A concessão de 

aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e 

culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído 

pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (...)” (TJMT -Apelação / 

Remessa Necessária 174745/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. no DJE 7.3.2018) 

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO 

— LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — TRABALHADOR 

BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.MULTA COMINATÓRIA — IMPOSIÇÃO 

À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO 

MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E 

ADEQUADO — CONSEQUÊNCIA — PREJUÍZO DA COLETIVIDADE COM A 

INÚTIL ONERAÇÃO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA 

GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — 

NECESSIDADE. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu 

acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e 

incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também 

suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que 

trabalhador braçal. (...)” (TJMT - Ap 170622/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 6.2.2018, p. DJE 

1.3.2018) Como se vê, uma vez comprovada a incapacidade profissional 

da segurada para o exercício de atividade laborativa, é plenamente 

concebível a aposentadoria por invalidez, mormente quando todos os 

demais requisitos (ser segurada e o período de carência do benefício) 
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estiverem preenchidos, como no presente caso. Outrossim, quanto ao 

parecer negativo do Sr. Perito judicial, cumpre esclarecer que o juiz não 

está atrelado obrigatoriamente à prova pericial, devendo ser considerando 

todo o conjunto probatório que, no caso em comento, é suficiente a 

comprovar a incapacidade laboral da autora. Por fim, considerando o teor 

das provas produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos 

previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em conta a condição da 

autora de pessoa humilde, enferma e hipossuficiente, assim como a 

natural demora na implantação do benefício, só possível, em regra, com o 

trânsito em julgado da decisão concessiva do benefício, tenho como 

pertinente o pedido de antecipação da tutela de urgência formulado nos 

autos, ante a constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da 

medida é providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 

473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a 

implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do 

decurso do prazo recursal. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na inicial, condenando o réu à implantação do auxílio-doença 

desde a data do requerimento administrativo (18.11.2016), com a 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data da juntada do 

laudo pericial aos autos (21.2.2018)[1], momento da comprovação da 

incapacidade da autora para o exercício de função laborativa, além do 

abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, devendo ser 

descontadas as parcelas já pagas pelo INSS, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo 

INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial 

da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/2009).[2] Condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, 

a incidir sobre as parcelas vencidas e não pagas até o momento da 

prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 

2º e 4º, II, do CPC. 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. Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em 

obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Elizabete Sutéria da 

Silva e Silva do CPF n. 328.709.651-68; 2. Filiação: Eutínio José da Silva e 

Lucia Petrolina da Silva; 3. Benefício Concedido: auxílio-doença convertido 

em aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do Benefício: auxílio-doença: 

18.11.2016 (requerimento administrativo), conversão em aposentadoria em 

21.2.2018; 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação 

da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] (TRF1 – AC/MG 

0011551-98.2016.4.01.9199 – Primeira Turma, Rel. Des. Federal Gilda 

Sigmaringa Seixas, p. e-DJF1 de 1.6.2016) [2] 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008768-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO (ADVOGADO(A))

GUINARIA FRANCISCA DA COSTA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, GUINÁRIA FRANCISCA DA COSTA RODRIGUES, qualificada nos 

autos, propôs “Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de 

Fazer”, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoas jurídicas de direito público, ambos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça inicial, 

objetivando, fossem os réus compelidos a providenciarem-lhe vaga em 

uma UTI – Unidade de Terapia Intensiva, com urgência. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. Houve deferimento da antecipação da 

tutela no plantão judiciário. Na sequência, a parte autora manifestou o 

descumprimento da ordem judicial. Instado a se manifestar, o Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT emitiu o seu parecer (Id. 10862739), o que foi 

impugnado pela parte autora. Ambos os requeridos apresentaram 

contestação. Na sequência a parte autora manifestou pela extinção do 

feito, informando não necessitar mais ser transferida para uma UTI – 

Unidade de Terapia Intensiva, em razão da sua recuperação, o que foi 

ratificado pelos requeridos. É a síntese do necessário. Decido. Conforme 

preceitua o art. 493 do CPC, a sentença deve considerar o estado em que 

se encontra o processo no momento da decisão, levando-se em conta 

fato superveniente que, de alguma forma, venha influenciar no resultado 

da demanda. No caso em comento, o direito pleiteado pela autora deixou 

de existir, pois a requerente não necessitou ser transferida para a UTI – 

Unidade de Terapia Intensiva, não mais subsistindo o interesse de agir. 

Assim, merece acolhimento o pedido averbado pelas partes, de extinção 

do processo. Diante do exposto, com fulcro no art. 485, VI e 493, do 

Código de Processo Civil, declarando extinto o feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, levando-se em 

conta a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço do 

profissional. Suspendo, porém, a cobrança, pelo período de 5 (cinco) anos 

por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, conforme prevê o art. 98, 

§3º, do CPC. Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, 

com fundamento no art. 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004734-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOELSON ALMEIDA CUIABANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos... Trata-se de “Ação Declaratória” intentada por JOELSON ALMEIDA 

CUIABANO, qualificado nos autos, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da qual se 

alega ser o autor servidor público estadual e exercer função de Agente de 

Segurança da Carreira dos Professionais do Sistema Socioeducativo, na 

Unidade de Internação Provisória Masculina em Cuiabá, com carga horária 

semanal de 40h, e pai do menor Matheus Fellipe da Silva Cuiabano, que 

possui albinismo óculo cutâneo, associado à surdez e alteração ocular de 

Rieger, CIDs E70.03.H90.3 e Q.13, conforme inclusos receituários 

médicos. Argumenta-se, na inicial, que o quadro de saúde da criança 

exige cuidados contínuos e especiais por parte do genitor, porém, o 

trabalho semanal deste de 40h o impossibilita de acompanhar o filho, 

esclarecendo que a genitora do menor encontra-se debilitada por conta de 

uma cirurgia cardíaca delicada de fechamento de “comunicação atrial e 

pericartiotomia com utilização de patch de pericárdio bovino”, segundo 

atesta o incluso laudo médico correspondente. Assim, com vistas à 

flexibilização de sua carga horária semanal, é que ajuizou a presente ação 

para o fim de determinar ao Estado de Mato Grosso a redução em 50% 

(cinquenta por cento) de sua carga horária, com suporte na Emenda 

Constitucional Estadual n. 70/2004, que acrescentou à Constituição 

Estadual o art. 139-A e § § 1º, 2º, 3º e 4º. Esclarece-se que o pleito foi 

indeferido administrativamente pelo requerido, em flagrante afronta à 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. 

Finaliza-se, invocando a probabilidade do direito e do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, para o fim de conceder ao autor a 

tutela provisória de urgência, com a redução da carga horária de 40 para 

20h semanais. Junta-se documentos. Tem-se, entretanto, que, apesar de 

o autor carrear com a peça primeira documentos comprobatórios do 

quadro de saúde do seu filho, que exige contínuo acompanhamento, não 

trouxe aos autos nenhum documento médico que comprove a 

impossibilidade de a genitora, Sra. Rosicler da Silva, cuidar do filho, o que 

se mostra imprescindível para a análise do pleito, já que esta se submeteu 

a procedimento cirúrgico cardíaco em 8.11.2017 (página 35), há mais de 8 

(oito) meses, portanto. Logo, prorrogo a análise do pleito liminar para após 
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a juntada dos mencionados documentos, em 15 (quinze) dias. Cumprida a 

providência que ora se ordena, imediatamente conclusos os autos. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003457-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

ITALO COSTA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003457-10.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ITALO COSTA BARROS Requerido: 

REQUERIDO: 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, impugnar a contestação 

tempestivamente protocolada. 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, 2 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000381-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

NEUZA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, NEUZA MARIA DE SOUZA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Benefício Previdenciário – Aposentadoria por Idade Rural” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário - aposentadoria por 

idade, pelo exercício da atividade de trabalhadora rural, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído 

com documentos. Citado, o réu contestou o pleito alegando não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, 

suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada em despacho saneador 

(Id. 14213158) e pedindo, em caso de eventual condenação, a fixação da 

correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

isenção das custas, bem como honorários conforme Súmula 111 do 

Superior Tribunal de Justiça e art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Alegou, por fim, que este juízo deve se manifestar especificamente sobre 

as matérias constitucionais dispostas na peça de defesa, a fim de 

viabilizar eventual recurso extremo. Concluída a instrução, foi dada a 

palavra à parte autora, a qual reiterou os termos da inicial. O réu, por sua 

vez, não compareceu ao ato. É a síntese do necessário. Decido. De 

acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da aposentadoria 

por idade é concedido mediante a comprovação da condição de 

trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, 

através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher. Segundo as provas documentais produzidas nos autos, a parte 

requerente demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 62 anos 

de idade, como se infere especialmente de sua carteira de identidade e 

dos demais documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano 

em que completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia 

atividade rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que 

no caso em apreço e ser de 78 meses, ou 6 anos e meio, à luz do que 

prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a 

respeito desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca 

do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental 

sobre a atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei 

federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova 

exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado 

na Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME 

DEECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

(...) 2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, consta nos autos início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente consistente em sua certidão de 

casamento realizado em 20.9.1975, onde se vê averbado o início da prova 

material, consistente na profissão de seu cônjuge como lavrador, 

condição que, em tese, se estende à esposa, corroborado pelo 

depoimento da testemunha, que afirmou conhecê-la há mais de 30 anos da 

localidade de “Cascata”, próximo ao Município de Rondonópolis, onde, 

segundo, estas, ela sempre viveu e desenvolveu atividades agrícolas, 

sem maquinários, enquanto seu esposo exercia atividade urbana, o que 

foi ratificado pela própria autora em seu depoimento. Não bastasse isso, o 

extrato do CNIS trazido aos autos pelo réu, demonstra que, na realidade, o 

Sr. Domiciano Xavier de Souza, esposo da autora, estava inscrito no 

regime geral da previdência na condição de empregado, tendo laborado ao 

longo dos anos desde 1993 até 2014 até o seu falecimento na condição 

de “comerciário”, ou seja, ao mesmo tempo em que a esposa/autora 

desenvolvia atividades campesinas, concomitantemente, a família contava 

com a atividade urbana do Sr. Domiciano, o que descaracteriza o “regime 

de economia familiar” e afasta a qualidade de segurada especial da 

autora. Nesse passo, mostra-se insuficiente o conjunto probatório a 

demonstrar o direito alegado, o que impede a concessão do benefício. 

Nesse sentido a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. VÍNCULOS URBANOS. 

INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. 

1. Sentença proferida e publicada na vigência do CPC/1973 e, portanto, 

sujeita à remessa oficial, vez que de valor incerto a condenação imposta 

ao INSS. Remessa oficial, tida por interposta. 2. A comprovação da 

qualidade de trabalhador rural ocorre mediante início de prova material 

devidamente corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, bem 

assim a implementação do requisito etário exigido. 3. Na hipótese, a 

parte-autora cumpriu o requisito etário. Todavia, o início de prova material 

apresentado não serviu para a comprovação da sua qualidade de 

segurada especial no período equivalente ao prazo de carência, eis que 

verifica-se a existência de vínculos urbanos do cônjuge da parte-autora. 

Os vínculos empregatícios urbanos, desempenhados por períodos 

expressivos e/ou em regime celetista, são incompatíveis com qualidade de 

segurado especial, pois descaracterizam a condição de trabalhador rural 

em regime de economia familiar. Tendo em conta a ausência da prova 

material hábil a comprovar o exercício da atividade campesina, a 

parte-autora não faz jus ao benefício vindicado. 4. Diante da ausência de 

documentos que demonstrem atividade rural da parte-autora não se 

reconhece o direito ao benefício de aposentadoria rural por idade, eis que 

não é admitida prova exclusivamente testemunhal para tal fim (Súmula 27 

do TRF/1ª Região e 149/STJ). 5. Considerado o caráter social que permeia 

o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera secundum eventum litis ou 

secundum eventum probationais, permitindo a renovação do pedido, ante 

novas circunstâncias ou novas provas. Precedentes. 6. A concessão 

ex-ofício da tutela antecipada na sentença não autoriza a devolução do 

valores desembolsados pelo INSS, haja vista se tratar de verba de 
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natureza alimentar. Precedentes do STF. 7. Apelação do INSS e remessa 

oficial, tida por interposta, providas para reformar a sentença e julgar 

improcedente o pedido. A Turma , por unanimidade, deu provimento à 

apelação do INSS e à remessa oficial, tida por interposta. (TRF1 – 

ACORDAO 00701301020144019199 – Segunda Turma, Rel Des. Federal 

João Luiz de Souza, p. e-DJF1 14.3.2018) PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTENSO VÍNCULO URBANO DO CÔNJUGE. 

PROVA INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não se prestam como 

necessário início razoável de prova material do labor rural documentos 

confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação, em 

especial quando não encontram sintonia com o conjunto probatório dos 

autos. 2. No caso em apreço, a parte autora apresenta extenso vínculo 

urbano, assentado na CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) 

às fls. 166, como servidora do Município de Palmeirópolis, entre o período 

de 2002 a 2004, além de ter gozado de auxílio-doença na condição de 

servidora durante o período de 2004 a 2005. Extrai-se dos autos, ainda, 

que a parte autora é beneficiária de pensão por morte urbana, o que 

afasta a alegação de que a autora se dedicava às atividades campesinas 

em regime de economia familiar. 3. Não é admissível o reconhecimento de 

tempo de exercício de atividade rural em prova exclusivamente 

testemunhal. 4. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, 

providas. A Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação e à 

remessa oficial, tida por interposta. (TRF1 – Primeira Turma, ACORDAO 

00166756220164019199, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, 

p. 14.3.2018) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. VÍNCULO URBANO 

DO MARIDO. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CARACTERIZADO. 1. 

A concessão do benefício de aposentadoria rural por idade exige a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, cumprindo-se o prazo de carência, mediante 

início razoável de prova material, corroborada com prova testemunhal, ou 

prova documental plena, na forma do art. 39, I, da Lei 8.213/91. É 

inadmissível prova exclusivamente testemunhal, conforme Súmula 149 do 

STJ. 2. A parte autora não se prestou a acostar documentos que 

demonstrassem o início razoável de prova material. Com efeito, consta dos 

autos certidão de propriedade de imóvel rural, bem como certificados 

desta propriedade, indicando como sendo "lavrador" a ocupação exercida 

pelo marido da parte autora, condição esta extensível ao cônjuge. No 

entanto, o INSS, em contestação, juntou aos autos CNIS (fls. 49), no qual 

consta o registro de vários vínculos empregatícios urbanos do cônjuge da 

autora, nos períodos de 1976 a 2007, demonstrando, ainda, ser o mesmo 

beneficiário de aposentadoria por invalidez no ramo de atividade de 

Transportes e Cargas, desde 01/09/2005 (fls.63), bem como que a autora 

encontra-se inscrita no regime geral como empresária (fls.69). O conjunto 

probatório dos autos, portanto, não se mostrou suficiente para demonstrar 

o direito alegado e, embora a prova oral indique a existência de que havia 

de fato a atividade campesina do casal, a mesma não caracterizaria o 

regime de economia familiar, apto ao reconhecimento da condição de 

segurado especial, nos termos da norma previdenciária, eis que exercido 

concomitantemente com a atividade urbana. Há um componente de fato 

relevante para a configuração da qualidade de segurado de quem afirma 

exercer atividade campesina, qual seja, a atividade deve ser exercida em 

regime de economia familiar. A força produtiva da família deve estar de 

forma principal voltada para a produção rural ou, ao menos, essa deve 

representar parcela relevante da renda, tornando-a indispensável para a 

manutenção do padrão de vida e atendimento das necessidades. 3. Não 

havendo a Autora se desincumbido do ônus de comprovar o fato jurídico 

constitutivo do direito pretendido, a manutenção da sentença de 

improcedência é medida que se impõe. 4. Apelação a que se nega 

provimento. (TRF1 – AC/GO 0052674-81.2013.4.01.9199 – Primeira 

Câmara Regional Previdenciária da Bahia, Rel. Juiz Federal Saulo José 

Casali, e-DJF1 de 12.5.2017)”. Desta feita, não tendo a autora comprovado 

fato constitutivo do seu direito de aposentar-se como trabalhadora rural e, 

por outro lado, tendo o réu se desincumbido desse ônus, comprovando 

ser o esposo da autora trabalhador urbano, impõe-se o não acolhimento 

do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na 

inicial de concessão de aposentadoria por idade rural, por não restar 

configurada a atividade rural em regime de economia familiar, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do 

CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que 

se perca a condição legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, 

do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. 

C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000397-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO CUNHA DE MORAES (AUTOR(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. LUCIO CUNHA DE MORAES, qualificado os autos, propôs a 

presente “Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Cobrança” em face 

do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público, 

também qualificado, alegando, em síntese, ser servidor público municipal 

desde 22.11.1993, com mais de 35 anos de trabalho, fazendo, portanto 

jus, ao abono de permanência previsto na legislação municipal. Relata 

contar atualmente com 61 anos de idade e ter direito ao referido abono 

desde 8.11.2017, tendo em vista ter cumprido os requisitos necessários e, 

que, mesmo assim, o réu vem descontando mensalmente os 11% (onze 

por cento) de contribuição previdenciária. Pede, pois, a condenação do 

réu ao pagamento das referidas verbas desde 8.11.2017 até a data do 

efetivo pagamento, além dos honorários advocatícios em 20% sobre o 

montante da condenação. O pedido veio acompanhado de documentos. 

Não houve concessão da tutela antecipatória. Em contestação, o réu 

sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, ao argumento 

de que o autor não pleiteou administrativamente o benefício, não restando, 

assim configurada a resistência da concessão do pedido. Quanto ao 

mérito, não se opõe ao pleito, pugnando apenas pela aplicação da 

modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF em 

conjunto com o RE 870.947/SE no que se refere aos juros e à correção 

monetária. A autora, em impugnação, rebate os argumentos do réu e pede 

a procedência do pedido. 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. Antes, porém de adentrar o mérito, 

sobre a preliminar de ausência de interesse de agir, cumpre anotar que o 

réu não está com a razão em suas argumentações, vez que a 

Constituição Federal, ao regulamentar o referido benefício, exige, para a 

sua concessão, que o servidor tenha completado as exigências para 

aposentadoria voluntária e optado por permanecer em atividade[1], nada 

falando acerca de requerimento administrativo, o que faz presumir que a 

própria permanência do servidor em atividade já lhe confere o direito 

automático ao abono, que nada mais é a exclusão dos descontos 

previdenciários de 11%. Desse modo, rejeito a preliminar. Quanto ao 

mérito, segundo se vê da contestação, o réu não se opõe ao pedido do 

autor de recebimento do abono de permanência, pugnando apenas pela 

aplicação da modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF em conjunto com o RE 870.947/SE no que se refere aos juros e à 

correção monetária. Outro não poderia ser o entendimento do réu, pois a 

vida funcional do servidor (pg. 12) comprova que ele já contava com 61 

anos quando da propositura da ação (23.1.2018) e mais de 35 anos de 

serviço, bem como os descontos previdenciários inseridos em seu 

pagamento, segundo se vê a pg. 14. Portanto, nenhuma dúvida resta de 

que ele faz jus ao colhimento do pleito, pois comprovou satisfatoriamente 

fato constitutivo do direito ao abono de permanência previsto no art. 40, § 

19, da Constituição Federal, inclusive não contestado pelo réu. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado na “Ação de Obrigação de 

Fazer Cumulada com Cobrança”, intentada por Lucio Cunha de Moraes em 

face do Município de Várzea Grande-MT, a fim de condenar este ao 

pagamento das verbas do abono de permanência desde 8.11.2017 até a 

efetiva exclusão dos descontos na folha de pagamento do servidor, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão ser corrigidos e 

acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 
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de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[2]. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC). 

Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, do CPC). Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C. [1] § 19. O servidor 

de que trata este artigo que tenha completado as exigências para 

aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por 

permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 

para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) [2] 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001495-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

MAURICIO GOMES AMADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. MARIA GERALDA NUNES DA SILVA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-doença ou Aposentadoria 

por Invalidez”, em face do “INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS”, Autarquia Federal, objetivando a concessão de um dos benefícios 

porque, segundo alega, está incapacitada para o trabalho, conforme 

exames e laudos médicos carreados com a inicial. Relata ter recebido 

auxílio-doença até 13.6.2017, quando foi cessado pelo réu, mesmo 

estando inapta para o labor, tendo requerido novamente o benefício em 

setembro do mesmo ano, sem êxito. Argumenta que por ser portadora de 

doença do coração – presença de disfunção diostolica angioplastia, 

infarto agudo do miocárdio, doença hipertensa, doenças isquêmicas do 

coração e insuficiência cardíaca congestiva, não possui condições de 

trabalhar, merecendo a proteção previdenciária, já que preenche todos os 

requisitos para isso. O pedido veio instruído com diversos documentos. Em 

contestação, o réu sustenta, em prejudicial, a prescrição quinquenal, 

alegando, no mérito, que não foram preenchidos os requisitos necessários 

à concessão do benefício. Em caso de eventual condenação, pede a 

fixação de juros e da correção monetária de acordo como o art. 1º-F, da 

Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09, bem como a fixação 

da data da apresentação do laudo pericial como o termo inicial o benefício. 

Realizou-se perícia médica, com a intimação das partes para 

manifestação, tendo a autora reiterado o pedido inicial, enquanto que o réu 

nada falou. 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. Inicialmente, sobre a prejudicial de mérito sustentada pelo 

réu, impõe-se esclarecer que não há se falar em prescrição quinquenal, 

tendo em vista que a cessação do benefício se deu em 13.6.2017 (pg. 48) 

e a ação foi proposta em 27.2.2018, não tendo transcorrido o quinquênio 

alegado. Fica, portanto, afastada a prejudicial. Quanto ao mérito, é de 

a s s i n a l a r  q u e  a  c o n c e s s ã o  d o s  b e n e f í c i o s  d e 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. No que se refere à qualidade de segurada da autora e 

à carência do benefício, ambas restaram devidamente comprovadas por 

meio do CNIS de pg. 51, no qual se verifica que a autora é segurada 

obrigatória vinculada à empresa SM Laminados de Madeiras Ltda desde 

2.2.1998, restando, pois, verificar se, de fato, ela está inapta para o labor. 

Os documentos que instruem o pleito deram conta que comprovar o 

quadro clínico da demandante, segundo se infere dos laudos e exames 

médicos, em especial o de pg. 24, que, inclusive, sugere o seu 

afastamento definitivo das atividades diárias por apresentar “angia 

recorrente aos mínimos esforços” (sic), o que se confirma na declaração 

de seu empregador (pg. 25), que descreve o afastamento da funcionária 

desde 4.4.2017, por doença, conforme recomendação médica. O laudo 

médico pericial acostado aos autos é no mesmo sentido, segundo se 

infere das palavras do Sr. Perito, Doutor João Leopoldo Baçan, a baixo 

transcritas: “Pericianda com o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica 

associado a diabetes mellitus, angina pectoris e insuficiência cardíaca, 

estando em acompanhamento médico e em uso de medicamentos. 

Apresenta comprometimento funcional cardíaco ao exame clínico-pericial, 

estável clinicamente, mas que a incapacita para a sua atividade laborativa 

habitual definitivamente. Pelo quadro clínico evidenciado, a pericianda 

apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitada.” 

(sic – pg. 69) Em conclusão, o profissional afirmou que “com base nos 

elementos e fatos expostos, conclui -se que foi constatado a presença de 

incapacidade laborativa parcial e permanente. (sic – pg. 69) Constatou-se, 

também, que a autora sempre exerceu atividades que exigem esforço 

físico, tais como auxiliar de engarrafamento, auxiliar de serviços gerais e 

auxiliar geral, fato que, sem dúvida, dificulta a sua reabilitação profissional, 

pois, segundo o laudo pericial, apesar de a incapacidade ser parcial, ela é 

permanente, sem previsão de melhora clínica e essa limitação física 

impede o desenvolvimento de atividades que demandam esforço físico ou 

sobrecarga cardiovascular. Nesse passo, pode-se concluir que o estado 

de saúde da autora é comprometedor e de total incapacidade laborativa, o 

que impõe a sua aposentação por invalidez, especialmente por já não ser 

mais jovem (54 anos) e ter baixo nível de escolaridade (ensino 

fundamental incompleto), o que leva a crer que eventual melhora em seu 

quadro clínico dificilmente possibilitará a sua reinserção no competitivo 

mercado de trabalho. A jurisprudência tem compreendido que a invalidez 

não deve ser estabelecida unicamente com base nas condições físicas da 

segurada, mas também em suas condições socioeconômica, profissional e 

cultural, segundo se infere dos julgados “in verbis”: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA - VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O RESTABELECIMENTO - DEVIDOS - APELO 

E ADESIVO PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) A concessão de 

aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e 

culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído 

pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (...)” (TJMT -Apelação / 

Remessa Necessária 174745/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. no DJE 7.3.2018) 

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO 

— LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — TRABALHADOR 

BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.MULTA COMINATÓRIA — IMPOSIÇÃO 

À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO 

MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E 

ADEQUADO — CONSEQUÊNCIA — PREJUÍZO DA COLETIVIDADE COM A 

INÚTIL ONERAÇÃO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA 

GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — 

NECESSIDADE. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu 

acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e 

incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também 

suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que 

trabalhador braçal. (...)” (TJMT - Ap 170622/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 6.2.2018, p. DJE 

1.3.2018) Como se vê, uma vez comprovada a incapacidade profissional 

da segurada para o exercício de atividade laborativa, é plenamente 

concebível a aposentadoria por invalidez, mormente quando todos os 
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demais requisitos (ser segurada e o período de carência do benefício) 

estiverem preenchidos, como no presente caso. Por fim, considerando o 

teor das provas produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos 

previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em conta a condição da 

autora de pessoa humilde, enferma e hipossuficiente, assim como a 

natural demora na implantação do benefício, só possível, em regra, com o 

trânsito em julgado da decisão concessiva do benefício, tenho como 

pertinente o pedido de antecipação da tutela de urgência formulado nos 

autos, ante a constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da 

medida é providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 

473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a 

implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do 

decurso do prazo recursal. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na inicial, condenando o réu à implantação do auxílio-doença 

desde a data da cessação (13.6.2017), com a conversão em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da juntada do laudo pericial 

aos autos (22.5.2018)[1], momento da comprovação da incapacidade da 

autora para o exercício de função laborativa, além do abono anual previsto 

no art. 40 da respectiva lei, devendo ser descontadas as parcelas já 

pagas pelo INSS, declarando, assim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Concedo o pedido de 

antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata 

intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena de 

imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. As prestações em atraso devem 

ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de 

juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[2] 

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual 

a ser fixado quando da liquidação do julgado, a incidir sobre as parcelas 

vencidas e não pagas até o momento da prolação da sentença, com 

suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC. 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. Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em 

obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Maria Geralda Nunes 

da Silva do CPF n. 846.753.901-10; 2. Filiação: José Nunes Mota e Maria 

Ceminana Pereira Nunes; 3. Benefício Concedido: auxílio-doença 

convertido em aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do Benefício: 

auxílio-doença: 13.6.2017 (cessação), conversão em aposentadoria em 

22.5.2018; 5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação 

da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] (TRF1 – AC/MG 

0011551-98.2016.4.01.9199 – Primeira Turma, Rel. Des. Federal Gilda 

Sigmaringa Seixas, p. e-DJF1 de 1.6.2016) [2] 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: 1004984-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

LUZIA RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, LUZIA RAMOS DE SOUZA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Aposentadoria Por Idade” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício 

previdenciário - aposentadoria por idade, pelo exercício da atividade de 

trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira. O pedido veio instruído com diversos documentos. A antecipação 

de tutela foi indeferida no despacho inicial. Citado, o réu contestou o pleito 

alegando não terem sido preenchidos os requisitos necessários à 

concessão do benefício, suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada 

em despacho saneador (Id. 12749153) e pedindo, em caso de eventual 

condenação, a fixação da correção monetária e dos juros de acordo com 

o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, bem como honorários conforme Súmula 111 

do Superior Tribunal de Justiça. Alegou, por fim, que este juízo deve se 

manifestar especificamente sobre as matérias constitucionais dispostas 

na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo. Juntou 

extrato previdenciário. Em impugnação à contestação, a autora refutou as 

alegações do réu, reiterando, assim, os termos da inicial, pedindo a total 

procedência do feito. Concluída a instrução, foi dada a palavra à parte 

autora, a qual reiterou os termos da inicial. O réu, por sua vez, não 

compareceu ao ato. É a síntese do necessário. 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. De acordo com o art. 39, I, da Lei 

n. 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante 

a comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, através de prova material plena ou por prova 

testemunhal, além da comprovação da idade superior a 60 anos para 

homem e 55 anos para a mulher. Segundo as provas documentais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 75 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço e ser de 96 

meses, ou 8 anos, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 

8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o 

entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e 

aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em regime de 

economia família. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 

3º, estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil 

suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, óbice também verificado na Súmula n. 149 do Superior Tribunal de 

Justiça. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados 

“mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. 

PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados 

documentos novos, consubstanciados em escritura de compra de imóvel 

rural e notas fiscais de produtor rural em nome do marido, é de se 

estender esta condição à sua mulher, com vistas à comprovação da 

atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” (STJ – Ação 

Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 

12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME 

DEECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

(...) 2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente nos documentos anexados com a 

peça primeira, em especial a certidão de óbito, onde consta a profissão do 

seu cônjuge como lavrador, condição que, em tese, se estende à esposa. 

Todavia, durante a oitiva das testemunhas, constatou-se que apesar de 

terem afirmado que conheceram a autora há aproximadamente 30 (trinta) e 

40 (quarenta) anos, na realidade, eles não conviveram com ela durante 

todo esse período, pois o Sr. João Siqueira relatou que conheceu a autora 

quando estava morando na cidade, já o Sr. Euripedes afirmou que o 

convívio foi apenas no Município de Dom Aquino e desde que de lá saiu em 

1985, não soube se ela exerceu alguma atividade urbana, o que foi 
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ratificado pela autora. Não bastasse isso, o extrato do CNIS carreado aos 

autos pelo réu traz diversos registros urbanos em nome de seu esposo, 

desde o ano do casamento, ocorrido em 1976, até o último vínculo 

empregatício que se ultimou em março de 1985, desconstituindo, assim, as 

alegações daquela de que merece aposentar-se como trabalhadora rural, 

vez que a atividade desenvolvida pelo casal, como visto, não era 

exclusivamente rural e a partir do momento em que buscaram o sustento 

no trabalho urbano, restou descaracterizada a agricultura em regime de 

economia familiar, aliás, quando completou 55 anos em 1997, já havia 

mudado para a cidade em 1985, ou seja, deixou de exercer atividades 

rurais há mais de 30 (trinta) anos. Em caso semelhante, assim se 

posicionou a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. VÍNCULOS URBANOS. 

INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. 

1. Sentença proferida e publicada na vigência do CPC/1973 e, portanto, 

sujeita à remessa oficial, vez que de valor incerto a condenação imposta 

ao INSS. Remessa oficial, tida por interposta. 2. A comprovação da 

qualidade de trabalhador rural ocorre mediante início de prova material 

devidamente corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, bem 

assim a implementação do requisito etário exigido. 3. Na hipótese, a 

parte-autora cumpriu o requisito etário. Todavia, o início de prova material 

apresentado não serviu para a comprovação da sua qualidade de 

segurada especial no período equivalente ao prazo de carência, eis que 

verifica-se a existência de vínculos urbanos do cônjuge da parte-autora. 

Os vínculos empregatícios urbanos, desempenhados por períodos 

expressivos e/ou em regime celetista, são incompatíveis com qualidade de 

segurado especial, pois descaracterizam a condição de trabalhador rural 

em regime de economia familiar. Tendo em conta a ausência da prova 

material hábil a comprovar o exercício da atividade campesina, a 

parte-autora não faz jus ao benefício vindicado. 4. Diante da ausência de 

documentos que demonstrem atividade rural da parte-autora não se 

reconhece o direito ao benefício de aposentadoria rural por idade, eis que 

não é admitida prova exclusivamente testemunhal para tal fim (Súmula 27 

do TRF/1ª Região e 149/STJ). 5. Considerado o caráter social que permeia 

o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera secundum eventum litis ou 

secundum eventum probationais, permitindo a renovação do pedido, ante 

novas circunstâncias ou novas provas. Precedentes. 6. A concessão 

ex-ofício da tutela antecipada na sentença não autoriza a devolução do 

valores desembolsados pelo INSS, haja vista se tratar de verba de 

natureza alimentar. Precedentes do STF. 7. Apelação do INSS e remessa 

oficial, tida por interposta, providas para reformar a sentença e julgar 

improcedente o pedido. A Turma , por unanimidade, deu provimento à 

apelação do INSS e à remessa oficial, tida por interposta.” (TRF1 – 

ACORDAO 00701301020144019199 – Segunda Turma, Rel Des. Federal 

João Luiz de Souza, p. e-DJF1 14.3.2018) “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTENSO VÍNCULO URBANO DO CÔNJUGE. 

PROVA INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não se prestam como 

necessário início razoável de prova material do labor rural documentos 

confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação, em 

especial quando não encontram sintonia com o conjunto probatório dos 

autos. 2. No caso em apreço, a parte autora apresenta extenso vínculo 

urbano, assentado na CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) 

às fls. 166, como servidora do Município de Palmeirópolis, entre o período 

de 2002 a 2004, além de ter gozado de auxílio-doença na condição de 

servidora durante o período de 2004 a 2005. Extrai-se dos autos, ainda, 

que a parte autora é beneficiária de pensão por morte urbana, o que 

afasta a alegação de que a autora se dedicava às atividades campesinas 

em regime de economia familiar. 3. Não é admissível o reconhecimento de 

tempo de exercício de atividade rural em prova exclusivamente 

testemunhal. 4. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, 

providas. A Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação e à 

remessa oficial, tida por interposta.” (TRF1 – Primeira Turma, ACORDAO 

00166756220164019199, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, 

p. 14.3.2018) Assim, não tendo a autora se desincumbido de seu mister de 

comprovar os fatos constitutivos do direito em que se funda a ação, não 

há se falar em concessão do benefício. Quanto ao prequestionamento, 

com a manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com 

vistas a eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte 

requerida, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

aposentadoria por idade rural, por não restar comprovado exercício de 

atividade rurícola suficiente à carência do benefício, declarando extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. 

Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se 

perca a condição legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, do 

CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000573-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, MARIA FERREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Benefício Previdenciário - Aposentadoria Por Idade Rural” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário - aposentadoria por 

idade, pelo exercício da atividade de trabalhadora rural, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. A antecipação de tutela foi indeferida no 

despacho inicial. Citado, o réu contestou o pleito alegando não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, 

suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada em despacho saneador 

(Id. 14215266) e pedindo, em caso de eventual condenação, a fixação da 

correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

isenção das custas, bem como honorários conforme Súmula 111 do 

Superior Tribunal de Justiça e com o art. 85, § 3º, do CPC. Alegou, por fim, 

que este juízo deve se manifestar especificamente sobre as matérias 

constitucionais dispostas na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual 

recurso extremo. Juntou extrato previdenciário. Concluída a instrução, foi 

dada a palavra à parte autora, a qual reiterou os termos da inicial. O réu, 

por sua vez, não compareceu ao ato. Na sequência, a autora requereu a 

antecipação da tutela. É a síntese do necessário. 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. De acordo com o art. 39, I, da Lei 

n. 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante 

a comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, através de prova material plena ou por prova 

testemunhal, além da comprovação da idade superior a 60 anos para 

homem e 55 anos para a mulher. Segundo as provas documentais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 75 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço e ser de 102 

meses, ou 8 anos e meio, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 

da Lei 8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o 

entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e 

aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em regime de 

economia família. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 

3º, estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil 

suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, óbice também verificado na Súmula n. 149 do Superior Tribunal de 

Justiça. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados 

“mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. 

PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 
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ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados 

documentos novos, consubstanciados em escritura de compra de imóvel 

rural e notas fiscais de produtor rural em nome do marido, é de se 

estender esta condição à sua mulher, com vistas à comprovação da 

atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” (STJ – Ação 

Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 

12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME 

DEECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

(...) 2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte requerente nos documentos 

anexados com a peça primeira, em especial a sua a sua certidão de 

casamento, onde se vê averbado o início da prova material, consistente na 

profissão de lavrador do marido, condição que, em tese, se estende à 

esposa, corroborado pelos depoimentos das testemunhas, que afirmaram 

conhecê-la há mais de 20 (vinte) anos do Bairro Santa Terezinha, no 

município desta comarca, onde, segundo, estas, ela sempre viveu e 

desenvolveu atividades agrícolas. Todavia, o extrato do CNIS carreado 

aos autos pelo réu traz diversos registros urbanos em nome do esposo da 

autora, desconstituindo, assim, as alegações desta de que merece 

aposentar-se como trabalhadora rural, vez que a atividade por ela 

desenvolvida juntamente com a família não era exclusivamente rural, uma 

vez que o seu marido, ao buscar o sustento no trabalho urbano, 

descaracterizou a agricultura em regime de economia familiar. Em caso 

semelhante, assim se posicionou a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. VÍNCULOS 

URBANOS. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. 

1. Sentença proferida e publicada na vigência do CPC/1973 e, portanto, 

sujeita à remessa oficial, vez que de valor incerto a condenação imposta 

ao INSS. Remessa oficial, tida por interposta. 2. A comprovação da 

qualidade de trabalhador rural ocorre mediante início de prova material 

devidamente corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, bem 

assim a implementação do requisito etário exigido. 3. Na hipótese, a 

parte-autora cumpriu o requisito etário. Todavia, o início de prova material 

apresentado não serviu para a comprovação da sua qualidade de 

segurada especial no período equivalente ao prazo de carência, eis que 

verifica-se a existência de vínculos urbanos do cônjuge da parte-autora. 

Os vínculos empregatícios urbanos, desempenhados por períodos 

expressivos e/ou em regime celetista, são incompatíveis com qualidade de 

segurado especial, pois descaracterizam a condição de trabalhador rural 

em regime de economia familiar. Tendo em conta a ausência da prova 

material hábil a comprovar o exercício da atividade campesina, a 

parte-autora não faz jus ao benefício vindicado. 4. Diante da ausência de 

documentos que demonstrem atividade rural da parte-autora não se 

reconhece o direito ao benefício de aposentadoria rural por idade, eis que 

não é admitida prova exclusivamente testemunhal para tal fim (Súmula 27 

do TRF/1ª Região e 149/STJ). 5. Considerado o caráter social que permeia 

o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera secundum eventum litis ou 

secundum eventum probationais, permitindo a renovação do pedido, ante 

novas circunstâncias ou novas provas. Precedentes. 6. A concessão 

ex-ofício da tutela antecipada na sentença não autoriza a devolução do 

valores desembolsados pelo INSS, haja vista se tratar de verba de 

natureza alimentar. Precedentes do STF. 7. Apelação do INSS e remessa 

oficial, tida por interposta, providas para reformar a sentença e julgar 

improcedente o pedido. A Turma , por unanimidade, deu provimento à 

apelação do INSS e à remessa oficial, tida por interposta.” (TRF1 – 

ACORDAO 00701301020144019199 – Segunda Turma, Rel Des. Federal 

João Luiz de Souza, p. e-DJF1 14.3.2018) “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTENSO VÍNCULO URBANO DO CÔNJUGE. 

PROVA INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não se prestam como 

necessário início razoável de prova material do labor rural documentos 

confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação, em 

especial quando não encontram sintonia com o conjunto probatório dos 

autos. 2. No caso em apreço, a parte autora apresenta extenso vínculo 

urbano, assentado na CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) 

às fls. 166, como servidora do Município de Palmeirópolis, entre o período 

de 2002 a 2004, além de ter gozado de auxílio-doença na condição de 

servidora durante o período de 2004 a 2005. Extrai-se dos autos, ainda, 

que a parte autora é beneficiária de pensão por morte urbana, o que 

afasta a alegação de que a autora se dedicava às atividades campesinas 

em regime de economia familiar. 3. Não é admissível o reconhecimento de 

tempo de exercício de atividade rural em prova exclusivamente 

testemunhal. 4. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, 

providas. A Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação e à 

remessa oficial, tida por interposta.” (TRF1 – Primeira Turma, ACORDAO 

00166756220164019199, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, 

p. 14.3.2018) Assim, não tendo a autora se desincumbido de seu mister de 

comprovar os fatos constitutivos do direito em que se funda a ação, não 

há se falar em concessão do benefício. Quanto ao prequestionamento, 

com a manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com 

vistas a eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte 

requerida, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

aposentadoria por idade rural, por não restar comprovado exercício de 

atividade rurícola suficiente à carência do benefício, declarando extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. 

Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se 

perca a condição legal de necessitado, nos termos insertos no art. 98, do 

CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000673-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, JOÃO DE ARRUDA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Benefício Previdenciário – Aposentadoria por Idade Rural” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário - aposentadoria por 

idade, pelo exercício da atividade de trabalhador rural, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. A antecipação de tutela foi indeferida no 

despacho inicial. Citado, o réu contestou o pleito alegando não terem sido 

preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, 

suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada em despacho saneador 

(Id. 14222570) e pedindo, em caso de eventual condenação, a fixação da 

correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

isenção das custas, bem como honorários conforme Súmula 111 do 

Superior Tribunal de Justiça e com o art. 85, § 3º do Código de Processo 

Civil. Alegou, por fim, que este juízo deve se manifestar especificamente 

sobre as matérias constitucionais dispostas na peça de defesa, a fim de 

viabilizar eventual recurso extremo. Concluída a instrução, foi dada a 

palavra à parte autora, a qual reiterou os termos da inicial. O réu, por sua 

vez, não compareceu ao ato. É a síntese do necessário. 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. De acordo com o 

art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é 

concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou 

de produtor rural em regime de economia familiar, através de prova 
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material plena ou por prova testemunhal, além da comprovação da idade 

superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher. Segundo as 

provas documentais produzidas nos autos, a parte requerente 

demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 65 anos de idade, 

como se infere especialmente de sua carteira de identidade e dos demais 

documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano em que 

completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia atividade 

rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que no caso 

em apreço e ser de 192 meses, ou 15 anos e meio, à luz do que 

prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a 

respeito desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca 

do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental 

sobre a atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei 

federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova 

exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado 

na Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME 

DEECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

(...) 2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente na documentação anexada com a 

peça primeira, em especial a certidão de casamento, onde consta a sua 

profissão, como lavrador rural, dentre outros, corroborados pelo 

depoimento da testemunha, que afirmou conhecê-lo há mais de 17 

(dezessete) anos, da Comunidade “Tanque Fundo”, localizada no 

Município de Nossa Senhora do Livramento, onde, segundo, esta, ele 

sempre desenvolveu atividades agrícolas, com o genro, vindo a morar na 

cidade há 1 (um) ano. Em juízo, o autor relatou que a vida inteira 

desenvolveu atividades agrícolas, de “a meia”, em terras de terceiro, com 

seu genro, quando veio para a cidade e laborou cerca de um ano com 

registro em carteira, quando retornou para a roça. O extrato do CNIS 

carreado aos autos pelo réu confirma o relato do autor de que trabalhou 

com registro em carteira por um determinado período, mais precisamente 

de 12.4.1983 a 22.4.1983, na empresa Gramozzo Construtora LTDA; na 

empresa Convap Engenharia e Construções SA de 30.7.1983 a 

13.12.1983 e na J S Fernandes & Cia LTDA de 1.3.1991 a 30.9.1991 3, o 

que faria concluir que a atividade desenvolvida pelo autor não era 

exclusivamente rural. Contudo, o curto período em que ele próprio deixou a 

roça para trabalhar na cidade também não afasta a sua condição de 

rurícola, que perdura até os dias de hoje, especialmente porque quando 

implementou os 60 anos de idade já havia retomado a atividade agrícola. 

Em caso semelhante, assim se posicionou a jurisprudência: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO SUFICIENTE DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR 

PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ETÁRIA 

SATISFEITOS. APELAÇÃO PROVIDA. REFORMA DA SENTENÇA COM 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. A concessão do benefício 

de aposentadoria por idade (trabalhador rural), conforme disposto nos 

arts.48, §§1º e 2º, e 143, da Lei 8.213/91, condiciona-se à verificação do 

requisito etário, 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, associado 

à demonstração do efetivo exercício da atividade rural por tempo 

equivalente ao da carência do benefício pretendido (180 contribuições 

mensais), observada a regra de transição prevista no art.142 do 

mencionado diploma legal, desde que o período seja imediatamente anterior 

à data do requerimento, ainda que o serviço tenha sido prestado de forma 

descontínua. Quanto à atividade rural exercida, esta deve ser 

demonstrada mediante início razoável de prova material, coadjuvada de 

prova testemunhal coerente e robusta, ou prova documental plena, não 

sendo admissível a prova exclusivamente testemunhal. (...) 4. Outrossim, 

inexiste nos autos qualquer indício de que tenha o acionante mantido labor 

urbano por tempo suficiente para desqualificar a aventada condição de 

segurado especial. O único vínculo consignado no CNIS, contemporâneo 

ao período de carência, é curto, totalizando pouco mais de 1 (um) ano de 

t e m p o  d e  c o n t r i b u i ç ã o  ( f l .  8 8 ) .  ( . . . ) ”  ( T R F 1  -  A C 

0073787-91.2013.4.01.9199 / BA – Primeira Câmara Regional 

Previdenciária da Bahia, Rel. Juiz Federal Pompeu de Sousa Brasil, e-DJF1 

de 5.2.2018) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

CORROBORAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE 

EMPREGADOS. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. COMPROVADA. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. CUSTAS. 

HONORÁRIOS. 1. Reconhecimento de tempo de serviço prestado na 

condição de trabalhadora rural exige início razoável de prova material. É 

inadmissível prova exclusivamente testemunhal. 2. Requisito etário: 

01.01.2011 (nascimento: 01.01.1956). Carência: (15 anos). 3. Início de 

prova material: certidão de casamento, constando a profissão de 

agricultor do cônjuge (fl. 12); declaração cadastro de imóvel rural às fls. 

13/17 e CCIR 1998/1999, classificado como minifúndio (60 hectares - 0,76 

módulos fiscais). 4. A prova oral produzida nos autos confirma o labor 

rural da autora, por tempo superior a carência. 5. O vínculo de labor 

urbano do marido, por curto período (pouco mais de 02 anos) não 

descaracteriza a atividade campesina, vez que o artigo 39, I, da Lei n. 

8213/91 expressamente admite que o exercício da atividade rural, pelo 

prazo de carência, possa ser de forma descontínua. Além do que, a 

autora possui documento em nome próprio (art. 11. § 9º, caput). 6. DIB: a 

contar da citação. Atrasados: correção monetária e os juros moratórios 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal. 7. Honorários de advogado: 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação do acórdão. Custas: Isento. 8. A implantação do benefício deve 

se dar em 30 dias (obrigação de fazer), por aplicação do art. 461 do CPC. 

9. Apelação provida para julgar procedente o pedido de aposentadoria por 

idade rural, nos termos dos itens 6 e 7.” (TRF1 - AC 

0054870-24.2013.4.01.9199 / RR – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Cândido Moraes, Juiz Federal Conv. Cleberson José Rocha, e-DJF1 p. 251 

de 20.4.2015) Vê-se, portanto, que a autora preenche os requisitos 

exigidos para aposentar-se, diante da suficiente comprovação de sua 

condição de trabalhador rural pelo período exigido em lei (192 meses, ou 

15 anos e meio). Quanto ao prequestionamento, com a manifestação 

específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual 

interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, assinalo 

que tal exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário 

deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Por fim, considerando o teor das provas 

produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos previstos no art. 

300, do CPC, e levando-se em conta a condição do autor de pessoa 

humilde e hipossuficiente, assim como a natural demora na implantação do 

benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão 

concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de antecipação 

da tutela de urgência formulado nos autos, ante a constatação do perigo 

de dano. Assim, o deferimento da medida é providência que se impõe, 

agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, 

JTJ 302/493), para que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 

dias, independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do 

exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o 

pedido formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o 

requerido a conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 

48, § 1º, da referida lei federal, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, a 

partir da data do requerimento administrativo. As prestações em atraso 
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devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e 

acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).[1] Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos 

termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem 

prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, exceto quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 

7.603/2001). Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II do 

CPC. Recorro de ofício (Súmula 111 do STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: João de Arruda, portador do CPF n. 034.622.871-92; 2. 

Filiação: Benedito Paes de Arruda e Joana Escolastica do Nascimento; 3. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade; 4. Data inicial do Benefício: 

28.4.2017. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação 

da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo interposição 

de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. 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: 1007734-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA FRANCISCA LAIA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. JUVELINA FRANCISCA LAIA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Benefício Previdenciário - Aposentadoria Por Idade Rural” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário - aposentadoria por 

idade, pelo exercício da atividade de trabalhador rural, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Regularmente citado, o requerido contestou o 

pleito, alegando o não preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão do benefício e, em caso de eventual condenação, pediu a 

fixação da correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da 

Lei 9.494/97 e honorários de acordo com a Súmula 111 do STJ e com o 

art. 85, § 3º, do CPC. Concluída a instrução, foi dada a palavra à parte 

autora, a qual reiterou os termos da inicial. O réu, por sua vez, não 

compareceu ao ato. É a síntese do necessário. 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. De acordo com o art. 39, I, da Lei 

n. 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante 

a comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, através de prova material plena ou por prova 

testemunhal, além da comprovação da idade superior a 60 anos para 

homem e 55 anos para a mulher. Segundo as provas documentais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 71 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 120 

meses, ou 10 anos, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 

8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o 

entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e 

aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em regime de 

economia família. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 

3º, estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil 

suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, óbice também verificado na Súmula n. 149 do Superior Tribunal de 

Justiça. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados 

“mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. 

PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados 

documentos novos, consubstanciados em escritura de compra de imóvel 

rural e notas fiscais de produtor rural em nome do marido, é de se 

estender esta condição à sua mulher, com vistas à comprovação da 

atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” (STJ – Ação 

Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 

12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente nos documentos carreados com a 

peça primeira, em especial a certidão de casamento onde consta a 

profissão do seu cônjuge como lavrador. Todavia, durante a oitiva da 

única testemunha arrolada, tida como informante por ter sido casada com 

a filha da demandante, constatou-se que apesar de a autora ter laborado 

longo período na agricultura em regime de economia familiar, desde a 

década de 90 ela e o marido haviam deixado o sítio onde viviam em Rolim 

de Moura/RO, na localidade de “Linha 164”, e se mudado para a cidade, 

onde o esposo da autora continuou tocando sítio, porém exercendo a 

atividade de carpinteiro. O informante, Sr. Pedro Maria Ferreira, afirmou 

com detalhares as atividades desenvolvidas pela autora e o marido no 

sítio, tendo informado que eles tiveram vários funcionários que laboraram 

de “a meia” e um que foi diarista, recebendo salário, sendo categórico ao 

afirmar que no segundo sítio, depois que eles já haviam se mudado para a 

cidade, eles não mais plantavam para comer. Verifica-se, portanto, que à 

época em que a autora implementou o requisito etário (2001) ela já havia 

deixado a roça há aproximadamente 10 (dez) anos, o que condiz com o 

parecer do INSS, que negou o seu pedido de aposentadoria por idade por 

“falta de período de carência – não comprou efetivo exercício de atividade 

rural” (sic), segundo se infere da informação de indeferimento de pg. 30. 

Em caso semelhante, assim se posicionou a jurisprudência “mutatis 

mutandis”: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

QUANTO DECIDIDO PELO STF NO RE 631.240. AUSÊNCIA DE PROVA 

TESTEMUNHAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À 

ORIGEM. 1. Ao apreciar o RE 631.240, com repercussão geral 

reconhecida, o Supremo Tribunal Federal entendeu indispensável o prévio 

requerimento administrativo pelo segurado antes de pleitear benefício 

previdenciário nas vias judiciais, estabelecendo, ainda, os critérios de 

transição a serem observados nos processos em curso. 2. No caso dos 

autos, o requerente do benefício deve ser intimado pelo juízo para dar 

entrada no pedido junto ao INSS, no prazo de 30 dias, sob pena de 

extinção do processo. Uma vez comprovada a postulação administrativa, 

a autarquia também será intimada a se manifestar, no prazo de 90 dias. 3. 

A concessão do benefício pleiteado pela parte autora exige a 

demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência 

previsto no artigo 142 da Lei n. 8213/91, mediante início razoável de prova 

material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 

4. Inexistente a prova plena, torna-se imprescindível a oitiva de 

testemunhas para a comprovação do direito alegado. 5. Sentença anulada, 

com a determinação de retorno dos autos à origem, para a regular 
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instrução do feito. 6. Apelação do INSS e remessa oficial providas.” (TRF - 

AC 0026791-64.2015.4.01.9199 / RO – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Francisco Neves da Cunha, e-DJF1 de 8.3.2018) “PREVIDENCIÁRIO. 

TRABALHADOR RURAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DA LEI 

8.213/1991. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. É requisito para a 

concessão da aposentadoria rural disciplinada no art. 143 da Lei 8.213/91 

a prova de atividade rural, ainda que descontínua, nos termos do referido 

artigo. O §4º do art. 55 da mesma lei traz limitação sobre os meios de 

produção de prova, exigindo, regra geral, início de prova material, 

significação abrangida pelo conceito de documento. 2. Todavia, segundo a 

legislação de regência (Lei 8.213/1991, art. 55, § 3º) e o disposto nas 

Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da 

atividade rural demanda a apresentação de início razoável de prova 

documental, que deve ser corroborada por prova testemunhal consistente 

sobre a veracidade das alegações no período de carência. 3. No caso 

concreto, a parte autora não comprovou a sua condição de trabalhadora 

rural nos termos da legislação de regência, portanto, não tendo a parte 

autora cumprido os requisitos da Lei 8.213/1991, não faz jus ao benefício 

previdenciário pleiteado na inicial. 4. Apelação da parte autora não 

provida.” (TRF1 - AC 0056198-47.2017.4.01.9199 / MG – Primeira Turma, 

Rel. Des. Federal Gilda Sgimaringa Seixas, e-DJF1 de 7.3.2018) Assim, 

não tendo a autora se desincumbido de seu mister de comprovar os fatos 

constitutivos do direito em que se funda a ação, não há se falar em 

concessão do benefício. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido 

formulado na inicial de concessão de aposentadoria por idade rural, por 

não restar comprovado exercício de atividade rurícola suficiente à 

carência do benefício, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 

85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, 

suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitado, 

nos termos insertos no art. 98, do CPC. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005468-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA VALERIA PEREIRA MARIANO (ADVOGADO(A))

VITERBIO GABRIEL MARIANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Defiro parcialmente o pedido Id. n. 14756084, apenas no sentido de 

determinar a intimação do réu para implantação do benefício, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de serem tomadas as providências cabíveis 

pelo descumprimento da ordem judicial. No que se refere à execução da 

sentença, impende assinalar que tal ato compete à parte autora, o que 

hora ordeno, devendo ser ela intimada para, em 15 (quinze) dias, executar 

a sentença, nos moldes previstos no art. 534, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000383-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE BARROS (REQUERENTE)

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, MARIA APARECIDA DE BARROS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação Declaratória c/c Condenatória” em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a implantação 

do benefício previdenciário - aposentadoria por idade, pelo exercício da 

atividade de trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. A antecipação de tutela foi indeferida no despacho inicial. 

Citado, o réu contestou o pleito alegando não terem sido preenchidos os 

requisitos necessários à concessão do benefício, suscitando a prescrição 

quinquenal, rechaçada em despacho saneador (Id. 14214002) e pedindo, 

em caso de eventual condenação, a fixação da correção monetária e dos 

juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, isenção das custas, bem 

como honorários conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e 

com o art. 85, § 3º do Código de Processo Civil. Alegou, por fim, que este 

juízo deve se manifestar especificamente sobre as matérias 

constitucionais dispostas na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual 

recurso extremo. Concluída a instrução, foi dada a palavra à parte autora, 

a qual reiterou os termos da inicial. O réu, por sua vez, não compareceu 

ao ato. É a síntese do necessário. 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. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 

8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, através de prova material plena ou por prova 

testemunhal, além da comprovação da idade superior a 60 anos para 

homem e 55 anos para a mulher. Segundo as provas documentais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 57 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço e ser de 210 

meses, ou 17 anos e meio, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 

143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros 

requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova 

testemunhal e aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em 

regime de economia família. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu 

art. 55, § 3º, estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não é 

meio hábil suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural, óbice também verificado na Súmula n. 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas 

pelos trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios 

têm admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados 

“mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. 

PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados 

documentos novos, consubstanciados em escritura de compra de imóvel 

rural e notas fiscais de produtor rural em nome do marido, é de se 

estender esta condição à sua mulher, com vistas à comprovação da 

atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” (STJ – Ação 

Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 

12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME 

DEECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

(...) 2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente na vasta documentação anexada 

com a peça primeira, em especial a certidão de casamento, onde consta a 

profissão de seu esposo, como lavrador rural, dentre outros, 

corroborados pelos depoimentos das testemunhas, que afirmaram 

conhecê-la há mais de 30 (trinta) anos, da Comunidade “Lajinha de Cima”, 

localizada no Município de Nossa Senhora do Livramento, onde, segundo, 

estas, ela sempre desenvolveu atividades agrícolas, com o esposo onde 

vivem até os dias de hoje. Em juízo, a autora relatou que a vida inteira 

desenvolveu atividades agrícolas, de “a meia”, em terras de terceiro, com 

seus pais, quando veio para a cidade e laborou cerca de três anos com 

registro em carteira, quando conheceu seu esposo e voltou para a roça, 

vivendo os dias atuais. O extrato do CNIS carreado aos autos pelo réu 

confirma o relato da autora de que trabalhou com registro em carteira por 

um determinado período, mais precisamente de 13.8.1985 a 7.5.1986, na 
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Associação Nobrega de Educação e Assistência Social - ANEAS e no 

Município de Várzea Grande de 4.11.2011 a 3.12.2011, o que faria 

concluir que a atividade desenvolvida pela autora e sua família não era 

exclusivamente rural. Contudo, o curto período em que ela própria deixou a 

roça para trabalhar na cidade também não afasta a sua condição de 

rurícola, que perdura até os dias de hoje, especialmente porque quando 

implementou os 55 anos de idade já havia retomado a atividade agrícola. 

Em caso semelhante, assim se posicionou a jurisprudência: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO SUFICIENTE DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR 

PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ETÁRIA 

SATISFEITOS. APELAÇÃO PROVIDA. REFORMA DA SENTENÇA COM 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. A concessão do benefício 

de aposentadoria por idade (trabalhador rural), conforme disposto nos 

arts.48, §§1º e 2º, e 143, da Lei 8.213/91, condiciona-se à verificação do 

requisito etário, 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, associado 

à demonstração do efetivo exercício da atividade rural por tempo 

equivalente ao da carência do benefício pretendido (180 contribuições 

mensais), observada a regra de transição prevista no art.142 do 

mencionado diploma legal, desde que o período seja imediatamente anterior 

à data do requerimento, ainda que o serviço tenha sido prestado de forma 

descontínua. Quanto à atividade rural exercida, esta deve ser 

demonstrada mediante início razoável de prova material, coadjuvada de 

prova testemunhal coerente e robusta, ou prova documental plena, não 

sendo admissível a prova exclusivamente testemunhal. (...) 4. Outrossim, 

inexiste nos autos qualquer indício de que tenha o acionante mantido labor 

urbano por tempo suficiente para desqualificar a aventada condição de 

segurado especial. O único vínculo consignado no CNIS, contemporâneo 

ao período de carência, é curto, totalizando pouco mais de 1 (um) ano de 

t e m p o  d e  c o n t r i b u i ç ã o  ( f l .  8 8 ) .  ( . . . ) ”  ( T R F 1  -  A C 

0073787-91.2013.4.01.9199 / BA – Primeira Câmara Regional 

Previdenciária da Bahia, Rel. Juiz Federal Pompeu de Sousa Brasil, e-DJF1 

de 5.2.2018) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

CORROBORAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE 

EMPREGADOS. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. COMPROVADA. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. CUSTAS. 

HONORÁRIOS. 1. Reconhecimento de tempo de serviço prestado na 

condição de trabalhadora rural exige início razoável de prova material. É 

inadmissível prova exclusivamente testemunhal. 2. Requisito etário: 

01.01.2011 (nascimento: 01.01.1956). Carência: (15 anos). 3. Início de 

prova material: certidão de casamento, constando a profissão de 

agricultor do cônjuge (fl. 12); declaração cadastro de imóvel rural às fls. 

13/17 e CCIR 1998/1999, classificado como minifúndio (60 hectares - 0,76 

módulos fiscais). 4. A prova oral produzida nos autos confirma o labor 

rural da autora, por tempo superior a carência. 5. O vínculo de labor 

urbano do marido, por curto período (pouco mais de 02 anos) não 

descaracteriza a atividade campesina, vez que o artigo 39, I, da Lei n. 

8213/91 expressamente admite que o exercício da atividade rural, pelo 

prazo de carência, possa ser de forma descontínua. Além do que, a 

autora possui documento em nome próprio (art. 11. § 9º, caput). 6. DIB: a 

contar da citação. Atrasados: correção monetária e os juros moratórios 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal. 7. Honorários de advogado: 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação do acórdão. Custas: Isento. 8. A implantação do benefício deve 

se dar em 30 dias (obrigação de fazer), por aplicação do art. 461 do CPC. 

9. Apelação provida para julgar procedente o pedido de aposentadoria por 

idade rural, nos termos dos itens 6 e 7.” (TRF1 - AC 

0054870-24.2013.4.01.9199 / RR – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Cândido Moraes, Juiz Federal Conv. Cleberson José Rocha, e-DJF1 p. 251 

de 20.4.2015) Vê-se, portanto, que a autora preenche os requisitos 

exigidos para aposentar-se, diante da suficiente comprovação de sua 

condição de trabalhadora rural pelo período exigido em lei (210 meses, ou 

17 anos e meio). Quanto ao prequestionamento, com a manifestação 

específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual 

interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, assinalo 

que tal exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário 

deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Por fim, considerando o teor das provas 

produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos previstos no art. 

300, do CPC, e levando-se em conta a condição da autora de pessoa 

humilde e hipossuficiente, assim como a natural demora na implantação do 

benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão 

concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de antecipação 

da tutela de urgência formulado nos autos, ante a constatação do perigo 

de dano. Assim, o deferimento da medida é providência que se impõe, 

agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, 

JTJ 302/493), para que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 

dias, independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do 

exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o 

pedido formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o 

requerido a conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 

48, § 1º, da referida lei federal, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, a 

partir da data do requerimento administrativo. As prestações em atraso 

devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e 

acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009).[1] Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos 

termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem 

prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, exceto quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 

7.603/2001). Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II do 

CPC. Recorro de ofício (Súmula 111 do STJ). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Maria Aparecida de Barros, portadora do CPF n. 

329.047.891-20; 2. Filiação: Aniceto da Silva Barros e Josefa de Almeida; 

3. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade; 4. Data inicial do 

Benefício: 9.11.2016. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da 

intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões no 

prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002783-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

LEANDRO MIGUEL 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: 

1002783-32.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): LEANDRO MIGUEL 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 de quinze dias, impugnar a contestação 

tempestivamente protocolada. 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, 2 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 331875 Nr: 620-38.2014.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: DEODATO LUCIO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 18/10/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332369 Nr: 1098-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE CAMPOS LEITE, JUCÉLIA 

MARIA BRAGA, SANDRA OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 18/10/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332007 Nr: 759-87.2014.811.0002

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE CHRISTINE ARRUDA FAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 313/329,, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 390127 Nr: 5389-55.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA LEMES DA SILVA, ELINILTON CLEBSON 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 278/297, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334673 Nr: 3195-19.2014.811.0002

 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: SOELY APARECIDA DIAS PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITHER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17757, RODRIGO ALBERTASSE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 316/324, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 339335 Nr: 7410-38.2014.811.0002

 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: JACINTA DOMINGAS DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 291/298,, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330524 Nr: 26829-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEITE DE BARROS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 26/10/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244124 Nr: 16752-15.2010.811.0002

 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): DORALICE PAULINO FRANCO SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DORALICE PAULINO FRANCO SOUSA, 

Cpf: 59488280182, brasileiro(a), solteiro(a). 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. Intima-se, ainda, a parte executada para pagamento 

voluntário dos honorários advocatícios, no valor de R$ 4.169,84 (quatro 

mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), a serem 

depositados na Conta do Fundo da Procuradoria Geral do Município de 

Várzea Grande-MT, inscrita no CNPJ N.15.696.021/0001-60, Banco do 

Brasil, agência 2764-2, conta corrente 57315-9.

Sentença: Visto,A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, qualificada nos autos em epígrafe, propôs a ação de 

EXECUÇÃO FISCAL em face de DORALICE PAULINO FRANCO SOUSA, 

igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 

peça primeira, objetivando o recebimento do crédito inserto nas certidões 

de dívida ativa que instruem a inicial.Em despacho inaugural foi 

determinada a citação do executado, bem como os demais atos 

executórios (fl. 11).Posteriormente a esse ato processual, comparece a 
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exequente através do petitório de fl. 23-24 e pleiteia a extinção da ação, 

considerando a quitação do débito exequendo, bem como a citação do 

executado via AR para o adimplemento dos honorarios.É a síntese do 

necessário.Decido.Tendo em vista o pagamento do débito exequendo, 

conforme relatado acima, com fulcro no art. 794, I, do Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO.Condeno a parte executada ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

execução, exatamente como arbitrado no despacho inaugural.Após o 

trânsito em julgado, e pagas as custas no prazo de 10 dias, arquive-se. 

Não havendo o pagamento, arquive-se sem baixa na distribuição, com 

anotações sobre pendência de custas.P. R. 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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 02 de outubro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239484 Nr: 20301-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAR FIX PARAFUSOS E PEÇAS 

AUTOMOTIVAS LTDA, WILLER LOURENÇO DE BARROS, ROSIMEIRE 

BARBOSA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): STAR FIX PARAFUSOS E PEÇAS 

AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ: 03938128000199, Inscrição Estadual: 

13195699 e atualmente em local incerto e não sabido WILLER LOURENÇO 

DE BARROS, Cpf: 05033273604, 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: 13/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de STAR FIX PARAFUSOS E 

PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, WILLER LOURENÇO DE BARROSE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de falta de 

recolhimento icms garantido., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 9290/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/12/2009

 - Valor Total: R$43.932,20 - Valor Atualizado: R$43.332,20 - Valor 

Honorários: R$600,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando sejam os 

executados Star Fix Parafusos e Peças Automotivas Ltda e Willer 

Lourenço de Barros citados por edital com o prazo de 30 dias, 

certificando-se, após, o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.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, 21 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 322179 Nr: 18601-17.2013.811.0002

 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: ADRIANO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 8077, mariane gomes de moraes - OAB:17.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Transitada em julgado a decisão, aos requerentes para, no prazo de 

10 dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 910 ambos do 

Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as 

baixas e cautelas legais.(...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 401056 Nr: 11905-91.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA AMORIM TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO TAKESHI SENNO DE 

ASSUNÇÃO - OAB:MT/18648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 252817 Nr: 11845-94.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FRANCISCA CHAGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar AS PARTES para, querendo, 

no prazo legal, manifestarem-se acerca dos cálculos retro juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 293390 Nr: 13353-07.2012.811.0002

 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: MARIA ISABEL DE FIGUEIREDO CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, Suyan Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar AS PARTES para, querendo, 

no prazo legal, manifestarem-se acerca dos cálculos retro juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 328607 Nr: 24931-30.2013.811.0002

 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: JUCILENE PINTO DA SILVA, LAURA PEREIRA DE 

MATOS, LEOMAR FATIMA DA SILVA OLIVEIRA, LUCI IZABEL DE ARAUJO, 

MARIA NILZA DE OLIVEIRA SANTOS, LEONINA MARIA DE DE OLIVEIRA, 

MARIA APARECIDA DA SILVA RAMALHO REP. SEUS FILHOS., MARLENE 

LEITE SOARES, MARIA EDILEUS GOMES DE ANDRADE, MARIZETH 

APARECIDA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 343308 Nr: 10527-37.2014.811.0002

 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: PERPÉTUA SILVEIRA MELO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JOSE AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 316420 Nr: 12784-69.2013.811.0002

 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: PAULO CESAR DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9.114, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:11357, VIVIANE DE OLIVEIRA 

SIQUEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Intime-se a advogada Viviane de Oliveira Siqueira para que esclareça 

os fatos conforme certidão de fl.66.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 340006 Nr: 7969-92.2014.811.0002

 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: MARILENE MIRANDA FARIA RONDON, VANETE 

GONÇALINA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

liquidação por arbitramento.

 Para prosseguimento do feito, nomeio como Perito Judicial o Sr. GERSON 

FANAIA PEREIRA, graduado em Ciências Contábeis, CRC-MT 008440-OO7, 

endereço comercial na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.610 – Sala 

02 – Centro Comercial Xavier – Bairro: Jardim Kennedy, CEP: 78.048-250, 

Cuiabá-MT, telefones: (65) 3023-5412 - 3023-5415 - 99981-0779, 

endereço  e le t rôn ico :  fana ia r@ter ra .com.b r ,  que  se rv i rá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.

 Intime-se o Sr. Perito Judicial para apresentar proposta de honorários 

contábeis, no prazo legal.

Após, manifestem-se as partes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 301661 Nr: 22425-18.2012.811.0002

 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: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CRESTANI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando o autor para proceder o 

recolhimento do valor correspondente a perícia, conforme determinado 

nos autos despacho de fl. 361.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 441396 Nr: 7505-97.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA GUIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves 

PROCURADOR GERAL - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE GONÇALVES MELADO 

- OAB:MT 8.075

 Vistos,

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS propôs Embargos à 

Execução em desfavor de MANOEL DA GUIA DA SILVA.

Devidamente intimada, a parte Embargada impugnou os embargos 

apresentados, fls. 13/15.

Informação da contadoria judicial às fls. 20.

É o relatório. DECIDO.

Pois bem. No caso em análise, não há necessidade de dilação probatória, 

pois, o cerne da questão é unicamente de direito.

 Assim, na forma preconizada no artigo 920 do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento da lide.

Encaminhados os presentes embargos para o contador judicial, este 

informou que o cálculo correto é da parte embargante, conforme planilha 

apresentada às fls. 06/07.

Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

os presentes Embargos à Execução e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela parte embargante às fls. 06/07 para o prosseguimento 

da execução.

 Quanto à atualização monetária, esta somente incidirá no momento da 

expedição do RPV/Precatório, quando o Tribunal, utilizando-se da 

data-base inscrita na ordem de pagamento, efetuará as correções 

legalmente devidas até a data do depósito.

 Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

traslade-se cópia desta sentença para os autos em apenso (nº 

9648-74.2007.811.002 – cód. 114268), e após, arquivem-se os presentes.

SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 343395 Nr: 10583-70.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCILI ISABEL PEREIRA LEITE GRAPIUNA, MARIA DE 

FATIMA ARRUDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para o curso normal do processo, foi nomeado como perito(a) judicial a 
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Sra. Ana Helena Esmeraldo Canavarros, graduada em ciências contábeis.

Às fls.239/246, a perita apresentou proposta de honorários periciais no 

valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

 Diante do exposto, considerando o grau de especialização da Sra. Perita, 

a complexidade dos trabalhos realizados e o zelo profissional, 

HOMOLOGO os honorários periciais, apresentado à fl. 239/246, no valor 

de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

 Outrossim, determino a Serventia que expeça certidão de crédito em 

favor da perita após a realização do laudo. As despesas suportadas pelo 

Estado.

Expeça-se o necessário.

Int.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 451179 Nr: 12405-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JOSE 

EDMILSON PIRES DOS SANTOS, LAERCIO SALVATERRA FLORES, 

HELBERT DE FRANÇA SILVA, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, 

PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT, BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - OAB:8938, CARLOS 

ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822, FABRICIO COSTA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:21.274, HERNAN ESCUDERO GUTIERRES - 

OAB:4344/A, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:MT 15.304, MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16389, RODRIGO GERALDO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 9098

 Intimar o advogado o advogado Hernan Escudero Gutierrez (OAB/MT 

4344-A), constituído pelo acusado Claudiomar Garcia de Carvalho; o 

advogado Bibiano Pereira Leite Neto (OAB/MT 8938), constituído pelo 

acusado Helbert de França Silva; o advogado Lauro Gonçalo da Costa 

(OAB/MT 15.304), constituído pelos acusados José Edmilson Pires dos 

Santos e José Francisco Carvalho Pereira; o advogado Rodrigo Geraldo 

Ribeiro de Araújo (OAB/MT 9098), constituído pelo acusado Laércio 

Salvaterra Flores; e o advogado Carlos Odorico Dorileo Rosa Júnior 

(OAB/MT 13.822), constituído pelo acusado Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar, 

para ciência dos relatórios técnicos das interceptações telefônicas da 

operação “talião” e respectivos CD’s, cujas cópias foram apensadas aos 

autos, bem como, para no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

suas alegações finais, por memoriais, conforme decisão de fls. 1203, cujo 

teor é o seguinte: “Vistos. Atenda-se a cota do MPE, procedendo a juntada 

das cópias dos CD's referentes a análises do conteúdo dos telefones 

celulares apreendidos na operação policial, bem como os extratos 

reversos dos telefones interceptados. Após, encaminhe-se o feito às 

defesas para apresentação de alegações finais, por memoriais. Int”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 422549 Nr: 23316-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:OAB/MT 11.190

 Intimar o advogado Marciano Xavier das Neves (OAB/MT 11.190), 

constituído pelo acusado Christiam Rodrigues de Oliveira, para que 

apresente Alçegações Finais Por memoriais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 468672 Nr: 20528-13.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MOREIRA COSTA, JOSÉ MOREIRA 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 17.514, DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7499-A, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133

 Intimar os advogados Anderson Rodrigues Carvalho (OAB/MT 17.514) e 

Hervitan Cristian Carulla (OAB/MT 19.133) constituídos pelo acusado José 

Moreira da Costa, e o advogado David Pereira de Oliveira (OAB/MT 

7499-A), constituído pelo acusado Domingos Moreira Costa, da sentença 

de fls. 594/603, cujo teor da parte decisória é o seguinte: “(...) Feitas 

essas considerações, pois presentes os requisitos mínimos para a 

admissão da imputação constante da denúncia, PRONUNCIO DOMINGOS 

MOREIRA COSTA e JOSÉ MOREIRA DA COSTA, qual. nos autos, com 

fundamento no art. 413, do CPP, como incursos nas sanções do art. 121, 

§ 2º, I e IV, do Código Penal, para que se submetam a julgamento pelo E. 

Tribunal do Júri, desta Comarca. Os pronunciados deverão aguardar o 

julgamento e eventuais recursos presos, conforme fundamentos já 

apontados no decreto anterior de pp. 168/169 e nas decisões que 

indeferiram o pleito de revogação da preventiva (pp. 200/201, 267/268, 

364/364vº, 487/489, 529/530vº), renovada agora na pronúncia a 

necessidade de garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução 

criminal. Verifica-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva 

dos réus em especial por conta da reiteração criminosa do réu Domingos, 

pela gravidade objetiva do delito de execução sumária e, ainda, por conta 

de testemunhos de que algumas pessoas temem se identificar para 

prestar seus depoimentos, isso aliado ao evidente abalo da possibilidade 

de aplicação da lei penal, sendo insuficientes outras modalidades de 

cautelas substitutivas. Outrossim, quanto a eventual alegação de excesso 

de prazo convém destacar que a súmula nº 52 do STJ bem determina que 

com a instrução criminal finalizada não há que se falar em excesso de 

prazo na prisão, a caracterizar constrangimento ilegal, conforme decidido 

neste feito pelo E. TJMT, na data de 07/03/2018 (pp. 482/486). P. R. I. (...)”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 206551 Nr: 17452-25.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DE CAMPOS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT

 Intimar Doutor Huedel Rolim OAB/MT nº. 10.858, defensor de Wagener de 

Campo Xavier, para que no prazo legal apresente contrarazões de 

apelação nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 383825 Nr: 1284-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Doutora Vanilda C. Correia OAB/MT 22.239, defensora de Gylson 

Culca Correia, para que tome conhecimento da decisão a seguir transcrita:

(...) Feitas essas considerações, REVOGO a prisão preventiva de 

GYLSON CULCA CORREIA, nos termos do art. 316 do Código de Processo 

Penal, consignando a obrigação de comparecimento a todos os atos do 

processo. Expeça-se, Contramandado de prisão. Por fim, intime-se a 

defensora para que apresente o endereço atualizado do réu, sob pena de 

renovação do decreto preventivo. Por fim, conclusos os autos para 

designação de continuidade do ato. Int.

2ª Vara Criminal

Expediente

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103513/10/2018 Página 492 de 524



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 545327 Nr: 12535-45.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:24.537/O

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para CONDENAR nas penas 

do art. 157, § 2º, I e II , do CP, WILLIAN GOMES DA SILVA, brasileiro, filho 

de Waldson Nunes da Silva e Adelsina Gomes dos Santos, nascido aos 

15/10/1999, natural Cuiabá/MT.[...] Assim, consideradas as circunstâncias 

judiciais, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 

157, caput).Não há agravantes a serem consideradas.Sendo o Réu menor 

de 21 anos à época do crime, atenuo a pena em 06 (seis) meses, 

restando, pois, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Em face 

do que dispõe o § 2º, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a pena em 1/3 

(um terço), perfazendo, assim, 06 (seis) anos de reclusão e, diante da 

ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e 

estabeleço o regime semiaberto para início do seu cumprimento, nos 

termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal.Atendendo ao critério de 

reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira 

do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 12 (doze) dias-multa, 

à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado 

monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).Em face do 

disposto no art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (02), 

aumento em 1/6 (um sexto) a pena do roubo, fixada 06 (seis) anos de 

reclusão e 12 (doze) dias multa, resultando, pois, 07 (sete) anos reclusão 

e 14 (quatorze) dias multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime 

semiaberto, tornando-a final e definitiva (CP, art. 33, §2º, b).Condeno o 

Réu, ainda, ao pagamento das custas processuais.Expeça-se o ALVARÁ 

DE SOLTURA em favor do Réu, colocando-o em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso.Após o trânsito em julgado desta decisão, 

comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF e 

expeça-se a carta de guia.Publique-se. Registre-se. Intimem-se

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 289926 Nr: 9476-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME APARECIDO DA SILVA, MARIA 

FERNANDA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888, MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:OAB/MT 3.923, MÁRCIO SALES DE FREITAS - OAB:OAB/MT 7.888

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Denunciado(a): Maria Fernanda Rodrigues da Silva, Rg: 

2141297-9 SSP MT Filiação: Fernando da Silva e Marilene Rodrigues de 

Assis, data de nascimento: 19/11/1990, brasileiro(a), natural de Peixoto de 

azevedo-MT, solteiro(a), diarista, Endereço: Av. Garças, 57, Bairro: Jd. 2, 

Cidade: Nova Mutum-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DA DENUNCIADA, ACIMA 

QUALIFICADA, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTÁ INCURSO NAS SANÇÕES 

PREVISTAS NO ART.180, CAPUT, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos conta, 

JULGO PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia e CONDENO, nas 

penas do art. 180, caput, do Código Penal, MARIA FERNANDA RODRIGUES 

DA SILVA, brasileira, filha de Fernando da Silva e Marilene Rodrigues de 

Assis, nascida aos 19/11/1990, natural de Peixoto de Azevedo/MT e 

ABSOLVO, com fundamento no disposto no art. 386, VII, do CPP, 

GUILHERME APARECIDO DA SILVA, brasileiro, filho de Guilherme 

Francisco da Silva e Rosemeire Vitória dos Santos, nascido aos 

24/10/1982, natural de Cuiabá/MT.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que a Ré é 

primária e tem bons antecedentes.

Não há nada nos autos sobre personalidade da Ré capaz de influenciar na 

aplicação da pena.

A culpabilidade mostra-se normal para o tipo.

 Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta, assim como 

circunstâncias em que ele foi praticado.

As consequências do ilícito são as naturais e o comportamento da vítima 

em nada influenciou para sua prática.

Razões pelas quais fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano de reclusão (CP, 

art. 180, caput), tornando-a definitiva diante da inexistência de qualquer 

outra causa modificadora, devendo esta ser cumprida em regime aberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

O valor da fiança prestada pela Ré quando de sua prisão, deverá ser 

utilizada para o pagamento da multa (CPP, art. 336). Havendo saldo 

remanescente, proceda-se a devolução.

Condeno a Ré, ainda, ao pagamento das custas processuais.

Proceda-se a devolução dos documentos apreendidos e listados à fls. 40. 

Decorrido o prazo legal e não havendo solicitação de devolução, 

determino sua destruição, comprovando-se nos autos.

Publicada e registrada a sentença, transitada em julgado para a acusação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos para análise da 

prescrição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 375013 Nr: 23046-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SANTOS DO PRADO, WANDERLAN 

JOENCK, EWERTON LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527, CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - OAB:7527/MT, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, RODRIGO 

ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:17306, RODRIGO ARARIPE DE 

ABREU E LIMA - OAB:MT 17.306

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu RAFAEL 

SANTOS DO PRADO, DR. CLEDNEI LIBÓRIO DFELICIANO, AOB/MT 7527, 

via DJE, para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) 

DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 406082 Nr: 14589-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO PEDROSO DE BARROS, 

ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARÃES, JOÃO MADUREIRA 

DOS SANTOS, ANTONIO CARDOSO DE ANDRADE NETO, MARCOS 

ANTONIO DE MORAES, HILTON GUSMÃO ALVES, VIRDINEI DA SILVA 

BENS, VICTOR DE FREITAS GUIMARÃES, CIRO FREITAS GUIMARÃES, 

ANTONIO GONÇALO MANINHO PEDROSO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE CRISTINA BISPO 

MAGALHÃES - OAB:22.417, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:OAB/MT 3.237-B, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:8458/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:8.936 MT, Jhonatan da 

Silva Gusmão - OAB:OAB/MT 20.076-O, LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:MT 10.948, MARCELLE RAMIRES PINTO - OAB:OAB/MT 9.944, 
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MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:MT 9.944, Michelle Alves 

Donegá - OAB:74670, THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - 

OAB:24011

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu HILTON 

GUSMÃO ALVES, DR. JHONATAN DA SILVA GUSMÃO, OAB/MT 20.076, 

via DJE, para apresentar RESPOSTA A ACUSAÇÃO, no prazo 15 

(QUINZE) DIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 349016 Nr: 15069-98.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL COSTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Rafael Costa de Almeida, Rg: 2463242-2 SSP MT 

Filiação: Gentil Costa de Almeida e Rosangela Aparecida Gomes, data de 

nascimento: 02/10/1993, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

solteiro(a), recapador de pneus, Endereço: Ruam E/ou Principal, Quadra 

13, Lote 14, Proximo Ao Ponto Final do Bairro, Bairro: Cidade de Deus, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTA INCURSO NA SANÇÃO PREVISTA 

NO ART. 304 DO CP.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO pela prática do delito 

tipificado no art. 304 c/c art. 297, ambos do CP o réu RAFAEL COSTA DE 

ALMEIDA, brasileiro, filho de Gentil Costa de Almeida e Rosângela 

Aparecida Gomes, nascido em 02/10/1993, na cidade de Várzea 

Grande/MT.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico das certidões 

constantes nos autos que o Réu já não é primário e não tem bons 

antecedentes.

Sobre sua conduta social nada há que possa influenciar na aplicação da 

pena.

A culpabilidade se mostra normal para o tipo penal em comento.

Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão 

(CP, art.304 c/c art. 297).

Consta dos autos que o Réu é reincidente, tendo sido condenado várias 

vezes pela prática de crimes de diversas naturezas, razão pela qual, 

incide a agravante descrita no art. 61, I, do CP. Agravo-lhe a pena em 02 

(dois) meses, resultando, pois, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e, não havendo qualquer circunstancia capaz de modificá-la, 

torno-a definitiva devendo ser cumprida em regime aberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Restituam-se bens listados à fls. 45. Decorrido o prazo legal e não 

havendo manifestação de interesse em sua devolução, fica, desde já, 

autorizada a sua destruição. Certifique-se.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calcule-se a pena de multa e intime-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 17 de setembro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523454 Nr: 275-33.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:5019/MT

 Intimação da Advogada, devidamente habilitada,para manifestar se há 

interesse na restituição dos bens apreendidos nos presentes autos e 

caso não compareça 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 507693 Nr: 17788-48.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO VENTURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 Intimação do advogado devidamenate habilitado da parte disposiva da 

sentença prolatada nos autos que segue: "Isto posto, julgo procedente a 

denúncia para CONDENAR o réu:TIAGO VENTURA DA SILVA, 

suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, §4º da Lei 

11.343/2006 c/c art. 65, I, do Código Penal.(...)em 5 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.Não há agravantes.Nos termos do 

art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3 (dois terços) 

(metade), encontrando a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão 

e 180 (cento e oitenta) dias multa.Inexistindo nos autos quaisquer causas 

especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes 

acima.Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.Fixo 

o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, 

tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 

49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.Nos termos do 

art. 44, § 2º do Código Penal, sem prejuízo da multa, substituo a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas e 

fiscalizadas em sede de execução.Condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 375933 Nr: 23716-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONISON ROBERTO DE ARRUDA, 

CLEVERSON FRANÇA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23396

 Intimação da advogada devidamente habilitada da decisão que segue: 

"Vistos e etc, Acolho a cota Ministerial de fls. 284. Intime-se a advogada 

para que atualize o endereço do acusado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 552907 Nr: 16370-41.2018.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE KAREN DE OLIVEIRA VEIGA, BRUNO 

FERNANDES DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pleito revogatório da prisão preventiva formulado pela defesa 

do indiciado Bruno Fernandes dos Santos, sob o argumento de que não 

estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, vez que o flagrado 

não foi preso com droga, tão somente a outra investigada. (fls. 52/64 e 

documentos de fls.66/69).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (fls. 70/71).

Pois bem.

Apesar dos fatos alegados pela defesa do indiciado em seu pleito, em 

destaque a alegação de que a droga apreendida não estaria em sua 

posse, ao menos neste momento, não desnatura as circunstâncias 

cautelares que determinaram aplicar-lhe aquela medida de coação.

Ressalte-se que a medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem 

pública (CPP, art. 312), especialmente em decorrência da folha de 

antecedentes em desfavor do réu onde consta em seu desfavor outras 

duas prisões recentes pela prática do crime de tráfico (APF 524822 e 

540804). Daí porque a medida excepcional se apresenta até o presente 

momento, como necessária e adequada ao caso, devendo ser mantida.

Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos e ensejadores 

para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados 

e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito de fls. 

52/64, mantendo a prisão preventiva do indiciado Bruno Fernandes dos 

Santos.

Int.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 547817 Nr: 13964-47.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANNA DELLA VALENTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NAASCIMENTO - OAB:19.205

 Vistos etc.

 A acusada apresentou por meio de advogada particular defesa prévia 

(fls. 98/99), não suscitando preliminares, postergando a defesa do mérito 

para fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra TATIANNA DELLA 

VALENTINA.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de outubro de 2018, às 16h30min.

Cite-se e intime-se a acusada, intimando-se ainda o advogado constituído 

e as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 528716 Nr: 3574-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN BOTELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN BOTELHO - OAB:17641

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu RONAN 

BOTELHO JÚNIOR, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do 

art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 

8.072/1990 e art. 180, caput, do Código Penal, c/c art. 61, I, na forma do 

art. 69, todos do Código Penal.Passo a dosar a pena –Do tráfico –...Por 

estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da 

Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base distanciada 

de seu mínimo legal, ou seja, em 7 (sete) anos de reclusão e 700 

(setecentos) dias multa.Em razão da reincidência.. elevo a pena em 1/6 

(um sexto), encontrando o montante de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de 

reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias multa, devendo ser frisado que o 

reconhecimento da reincidência estriba-se em condenação diversa 

daquelas que estribaram o reconhecimento dos maus antecedentes, não 

ocorrendo dupla valoração dos mesmos fatos.Da receptação –....Por 

estes motivos, com estribo nos art. 59, 68 e 180, caput, do Código Penal 

aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano e 4 

(quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, nos termos do 

art. 49 também do Código Penal.Não há atenuantes.Em razão da 

reincidência... elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 

1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) 

dias multa,...Da soma -Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do 

Código Penal, entretanto considerando que a receptação não é conduta 

hedionda, somo as penas em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão....Em razão do montante da pena e da reincidência, 

estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena 

...Restitua-se o veículo RENAULT CLIO PRI 1.0, cor prata, ano 2003, placa 

KAQ-4147 à sua legítima proprietária.Restitua-se ainda uma balança, uma 

lixadeira black decker, uma extensão e um aparelho celular SAMSUNG 

preto com tela trincada apreendidos no feito (fls. 22), ,,,.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 552907 Nr: 16370-41.2018.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE KAREN DE OLIVEIRA VEIGA, BRUNO 

FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos da decisão que 

segue: "Vistos etc.Trata-se de pleito revogatório da prisão preventiva 

formulado pela defesa do indiciado Bruno Fernandes dos Santos, sob o 

argumento de que não estariam presentes os requisitos da prisão 

preventiva, vez que o flagrado não foi preso com droga, tão somente a 

outra investigada. (fls. 52/64 e documentos de fls.66/69).O Ministério 

Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (fls. 70/71).Pois 

bem.Apesar dos fatos alegados pela defesa do indiciado em seu pleito, em 

destaque a alegação de que a droga apreendida não estaria em sua 

posse, ao menos neste momento, não desnatura as circunstâncias 

cautelares que determinaram aplicar-lhe aquela medida de 

coação.Ressalte-se que a medida cautelar foi fundamentada na garantia 

da ordem pública (CPP, art. 312), especialmente em decorrência da folha 

de antecedentes em desfavor do réu onde consta em seu desfavor outras 

duas prisões recentes pela prática do crime de tráfico (APF 524822 e 

540804). Daí porque a medida excepcional se apresenta até o presente 

momento, como necessária e adequada ao caso, devendo ser 

mantida.Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos e 

ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm 

inalterados e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito 

de fls. 52/64, mantendo a prisão preventiva do indiciado Bruno Fernandes 

dos Santos.Int.Ciência ao MPE.Cumpra-se."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 531237 Nr: 5055-16.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON LUCIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Eberson Lucio de Campos, Rg: 18425968 SSP MT 

Filiação: Menezia Maria de Campos, data de nascimento: 14/06/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 33, Qd 149, 
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Lt 13, Bairro: Jd Eldorado, 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 EBERSON LUCIO DE CAMPOS COMO INCURSO NAS PENAS DO 

ART. 157, §2º, I,, C/C O ART. 61, I, TODOS DO CODIGO PENAL 

BRASILEIRO.

Decisão/Despacho:Ante o parecer do Ministério Público (fl. 71), que acolho 

na íntegra. Portanto, defiro as novas diligências, para fins da citação 

pessoal do réu Eberson Lucio de Campos, ou seja, verificar junto ao Juízo 

da Terceira Vara Criminal desta Comarca o endereço atual, bem como 

buscar juntos ao sistema prisional acerca da possível custódia do referido 

réu. Cumpra-se o ato nos moldes deliberado pelo Ministério Público (fl. 71). 

Várzea Grande - MT, em 06 de setembro de 2018.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 507446 Nr: 17636-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMAN DE ARAUJO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Valman de Araujo Dutra, Rg: 5432251 SSP PA Filiação: 

Valdeci Alves de Araujo e Raimunda Dutra de Araujo, data de nascimento: 

16/12/1986, brasileiro(a), natural de Itaituba-PA, solteiro(a), Endereço: Rua 

Altamira Qd 144 Nº 127, Bairro: Jardim Eldorado, 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 VALMAN DE ARAUJO DUTRA COMO INCURSO NAS PENAS DO 

ART. 306, § 1º, I, DA LEI Nº 9.503/97

Decisão/Despacho:O MP requereu o prosseguimento do feito com citação 

do réu Valman de Araúijo Dutra via edital (fl. 47). 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. Uma vez que se 

ausentou dos autos, declaro a quebra da fiança nos termos do art. 328, 

do CPP, importando esta quebra injustificada no perdimento de metade do 

valor da fiança, com fulcro no art. 343, do CPP. Ciência ao MP. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 542561 Nr: 11124-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Antonio Marcos dos Santos Silva, Rg: 21191093 SSP MT 

Filiação: Candido Francisco da Silva e Rita Basilia dos Santos, data de 

nascimento: 13/06/1990, brasileiro(a), natural de Nossa sra. do 

livramento-MT, casado(a), caseiro, Endereço: Fazenda Santa Terezinha, 

Bairro: Zona Rural, Cidade: Nossa Senhora do Livramento-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 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA COMO INCURSO NAS 

PENAS DO ART. 306, § 1º, I, C/C, O ART. 298, III, AMBOS DA LEI 9.503-97

Decisão/Despacho:Aberta a Audiência: esta restou prejudicada ante a 

ausência do requerido Antônio Marcos dos Santos Silva, o qual não foi 

citado e intimado, conforme certidão do Oficial de Justiça. O MP requereu 

vistas para sendo o caso atualizar endereço. Foi deferido por dois dias e 

após concluso. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 490614 Nr: 8376-93.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Weverton Dias da Silva Filiação: Ataíde Martins de Silva 

e Brigida Dias Lessa da Silva, data de nascimento: 03/01/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregado, Endereço: 

Rua 01,Quadra 01, Lote 08,N°84, Bairro: Jardim Vitória, 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 MARIO GESM PANTA DE SOUZA COMO INCURSO NAS PENAS 

DO ART. 155, CAPUT, DO CODIGO PENAL BRASILEIRO

Decisão/Despacho:O MP requereu o prosseguimento do feito com citação 

do réu Weverton Dias da Silva via edital (fl. 70). 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:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 381062 Nr: 27534-42.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): João Paulo de Souza Santos Filiação: Zozimo Antonio 

dos Santos e Rosangela de Souza Santos, brasileiro(a), natural de 

Pocone-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Justino Clara, Qd. 38, Lote 09, 

Bairro: Santa Maria, 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 JOÃO PAULO DE SOUZA SANTOS COMO INCURSO NAS 

PENAS DO ART. 155,§ 4º, I, DO CODIGO PENAL BRASILEIRO

Decisão/Despacho:O MP requereu o prosseguimento do feito com citação 

do réu João Paulo de Souza Santos via edital (fl. 78). 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:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 435078 Nr: 4103-08.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SOUZA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:OAB/MT 17994

 DR. ADRIANO LUCAS LEITE OAB/MT 17994 - para no prazo legal 

apresentar os memoriais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 500657 Nr: 14103-33.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA, SIDNÉIA 

FERNANDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT

 DR. RAUL COELHO CURVO OAB/MT 11732 - para no prazo legal 

apresentar os memoriais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 535540 Nr: 2089-46.2015.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCA CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Bianca Cruz dos Santos, Rg: 25904540 SSP MT Filiação: 

Balbino Alves dos Santos e Iandira Ferreira da Cruz, data de nascimento: 

28/08/1997, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua José Moreira, Qd 22, 

Cs 18, Bairro: Maringa ii, 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 BIANCA CRUZ DOS SANTOS COMO INCURSO NAS PENAS DO 

ART. 132, DO CODIGO PENAL BRASILEIRO

Decisão/Despacho:O MP requereu o prosseguimento do feito com citação 

da ré Bianca Cruz dos Santos via edital (fl. 55). Defiro o requerido pelo MP. 

Certifique-se se ela se encontra ou não presa em alguma unidade prisional 

em caso positivo seja citado pessoalmente, em caso negativo, 

certifique-se e cite-se a ré 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. Ciência ao MP. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 428712 Nr: 26797-05.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON APARECIDO DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:5344/MT

 DRª CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL OAB/MT 5344 - para no prazo 

legal apresentar os memoriais

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 482621 Nr: 3484-44.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR JOSE DE OLIVEIRA ARRUDA, ALECIO 

APARECIDO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Alecio Aparecido Teixeira, Rg: N/CONSTA Filiação: 

Evanir Aparecido Teixeira e Maria Aparecida Teixeira, data de nascimento: 

20/07/1983, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), sem profissão 

definida, Endereço: Morador de Rua, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:IINTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, para 

conhecimento e ciência da r. sentença transcrita abaixo, extraída nos 

autos acima mencionados. CIENTIFICANDO-O AINDA O DESEJO DE 

RECORRER DA SENTENÇA, DEVERÁ EXPRESSAR O DESEJO DE 

FAZÊ-LO, REDUZINDO A TERMO A SUA MANIFESTAÇÃO, INDEPENDENTE 

DO DEFENSOR OU ADVOGADO, DE ACORDO COM O ART. 578 E 

PARÁGRAFO, DO CPP. Endereço: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal, 

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:(RESUMO-TOPICO FINAL)

Decisão/Despacho:CONCLUSÃO Ante ao exposto, julgo procedente o 

pedido contido na denúncia e condeno o réu Alécio Aparecido Teixeira, 

qualificado nos autos, por infringir o art. 155, §§ 1.º e 4.º, IV, do Código 

Penal. DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA Atento às regras do artigo 59 e 

68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena. A culpabilidade do réu 

está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir 

de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do 

comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo 

as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a 

norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter 

consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; 

não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua 

culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator 

externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem 
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contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade 

de conduta diversa da qual incorreram, pois, nenhum fator externo 

justifica suas ações contrárias ao direito. Trata-se de réu primário em 

harmonia com os autos (fl. 93). Não existem elementos suficientes nos 

autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma 

faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade. Os 

motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa; inclusive é assistido 

pela i. Defensoria Pública. A conduta da vítima é desinfluente. Passo a 

dosar a pena. Furto qualificado. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base 

no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão; aumento-a em um 

terço (1/3) pela causa de aumento reconhecida (repouso noturno), indo 

para dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão; cuja pena torno em 

concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou 

causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

 Levado pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade 

entre a pena corporal e a de multa, fixo a pena pecuniária em vinte e oito 

(28) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo 

vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo 

pagamento. Consoante o art. 33, §2.o, alínea c, do Código Penal, o réu 

deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime 

aberto. Nos termos do art. 44, do Código Penal, substituo pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito ao encargo do juízo da execução 

penal. DISPOSTIVO FINAL Eis que o réu neste feito encontra-se solto, 

nesta oportunidade foi condenado no regime aberto com substituição legal. 

Atualmente já está condenado e, sob pena da prisão provisória se 

constituir em cumprimento antecipado, tenho que analisar os requisitos do 

art. 312, do CPP e nesta oportunidade não vislumbro suas presenças, 

motivo pelo qual sua liberdade provisória se impõe na forma da 

Constituição da República. Lembro que a Constituição da República 

Federativa do Brasil prevê os casos autorizadores da prisão preventiva 

no art. 5º, LXI, não vislumbro ser o caso do réu neste feito. Deixo de 

condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais por ter 

se revelado pobre na forma da lei. Transitada em julgado lance o nome do 

réu no rol dos culpados, procedendo às anotações devidas e 

expedindo-se a Guia de Execução Definitiva. Procedam-se as devidas 

comunicações, inclusive à Justiça Eleitoral. P. R. I.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 495253 Nr: 11172-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA SANTOS NEVES, MARCELO 

CAITANO DE SOUZA, VALCIR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18.853

 DR. GERALDO DA SILVA NASCIMENTO OAB/MT 19205 E DR. WESLEY 

CHAMOS DE ARRUDA OAB/MT 18853 - para no prazo apresentar os 

memoriais finais.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 422215 Nr: 23163-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN JODISON COELHO RODRIGUES, 

DENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O, JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10896/MT

 ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, onde o 

recorrente deseja apresentar suas razões (art. 600, §4º, Código de 

Processo Penal), fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 519716 Nr: 24318-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS, 

VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA, LUIZ HENRIQUE SOUZA DIAS, MARIA 

HELENA GARCIA DOS SANTOS, ELAINE MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elvira Kelli de Almeida Cruz - 

OAB:1864, ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13695, 

JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, 

ROBSON DA SILVA - OAB:17056, RODRIGO PIERAZZO AP. DA SILVA - 

OAB:159.771-OAB/MG

 Em sendo tempestiva, RECEBO a apelação interposta (fl. 377).

INTIME-SE a Defensoria Pública 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.: 514973 Nr: 1813-78.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON PEREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:MT 7.191

 Os argumentos trazidos pelo Advogado do acusado ADEILTON PEREIRA 

NUNES em sua resposta à acusação (negativa de autoria) se confundem 

com o próprio mérito da ação penal e somente poderão ser avaliados após 

a instrução criminal.

Ademais, não trouxe a peça defensiva novos fatos ou provas capazes de 

modificar o convencimento quando do recebimento da denúncia.

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal e, assim, estando presentes materialidade e 

indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial e DESIGNO 

audiência de instrução criminal para o dia 03/SET/2019 às 14h30.

INTIMEM-SE a Defesa do acusado e as testemunhas arroladas (fl. 07), 

requisitando-as quando necessário.

EXPEÇA-SE, ainda, carta precatória para Comarca de Rosário Oeste/MT 

para intimação do denunciado e também para que naquele Juízo seja 

procedido o seu interrogatório.

Por fim, DEFIRO o requerimento do Ministério Público (fl. 118) e DETERMINO 

o apensamento deste feito aos autos de nº. 10185-84.2018.811.0002, 

código 540535.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 520061 Nr: 24505-76.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:5674

 Os argumentos trazidos pelo Advogado do acusado REGIMARCIO DE 

CARVALHO ARRUDA AGUIAR em sua resposta à acusação (ausência de 

materialidade/negativa de autoria) se confundem com o próprio mérito da 

ação penal e somente poderão ser avaliados após a instrução criminal.

Também não há que se falar em ausência de justa causa, uma vez que 

estão presentes na denúncia, que contém indícios razoáveis da existência 
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de crime em tese e de sua autoria, todas as condições da ação 

(possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade para agir).

Ademais, não trouxe a peça defensiva novos fatos ou provas capazes de 

modificar o convencimento quando do recebimento da denúncia.

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal e, assim, estando presentes materialidade e 

indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

DEFIRO o pedido da Defesa (fl. 73, item “d”) e DETERMINO A 

INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE a fim de avaliar a sanidade mental do 

acusado, devendo a Secretaria BAIXAR a respectiva Portaria.

Desta forma, SUSPENDO a tramitação deste processo e nomeio CURADOR 

ao acusado na pessoa do seu Advogado, Dr. Luís Felipe Monteiro da 

Silva.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 03 (três) dias elaborarem seus 

quesitos.

Após, façam os autos conclusos para avaliar a necessidade de quesitos 

complementares.

Em seguida deverá a Secretaria oficiar ao órgão estatal competente para 

agendar data para realização do exame.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 540535 Nr: 10185-84.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO PROENÇA FERNANDES, 

ROSIVAL DONIZETE FERNANDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:MT 7.191

 Analisando a resposta à acusação apresentada pelo denunciado 

ROSIVAL DONIZETE FERNANDES JÚNIOR através de seu Advogado (fl. 

133/135), verifico não se tratar de nenhuma hipótese de absolvição 

sumária, de maneira que MANTENHO o recebimento da inicial e DESIGNO 

audiência de instrução criminal para o dia 03/SET/2019 às 14h30.

INTIMEM-SE o réu, seu Advogado e as testemunhas arroladas (fl. 08), 

requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 537198 Nr: 8480-51.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 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

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLIAN GONÇALO DE MORAES, Rg: 

1866161, Filiação: Juscelino de Moraes e Maria Jose Curado, data de 

nascimento: 09/01/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 3694-7641. 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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra, 

CONDENO:1. PEDRO DEJALTE SCHIMITT por infração ao art. 155, §4º, 

inciso I, do CP (1º fato) e art. 155, §4º, incisos I e IV, do CP (2º fato), na 

forma do art. 71 do CP, à pena de 02 (DOIS) ANOS e 11 (ONZE) 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;2. MAX WILLIAN DOS SANTOS 

DINIZ por infração ao art. 155, §4º, incisos I e IV, do CP (2º fato) 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;3. WILLIAN GONÇALO DE MOARES por infração ao art. 180, 

“caput”, do Código Penal à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO a ser 

cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, e mais o pagamento de 

10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época do fato.DEIXO de proceder com as substituições das 

penas privativas de liberdade por restritivas de direitos em razão das 

comprovadas reincidências (art. 44, inciso II, do CP).CONDENO o réu 

WILLIAN, que foi defendido por Advogado particular, ao pagamento das 

custas processuais “pro rata”.ISENTO os condenados PEDRO e MAX 

WILLIAN, que foram assistidos pela Defensoria Pública, do pagamento das 

custas processuais, FORMEM-SE os executivos de pena, 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, os condenados, o órgão do 

Ministério Público e a Defensoria Pública e, via DJE, a Defesa constituída.

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, 01 de outubro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 543839 Nr: 1131-08.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ESSJ, ESS, ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS, RADOS, 2ºCTDCA, MDPO, RPDOI, JBDP, 

EVDS, VHDCT, IADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIANA MARTINS - 

OAB:6947, JUCELIANA MARTINS - OAB:6947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO - OAB:22037/O, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306, 

TASSIANA ABUD CHAUD - OAB:9377/MT

 DEFIRO A GUARDA PROVISÓRIA do infante Erick Silveira Santos à sua 

genitora Andreza Paula dos Santos, ante o contexto fático probatório já 

existente nos autos e a urgência necessária em casos como o presente e 

a situação de risco (alienação parental) em que se encontra o menor sob 

a guarda do genitor, ficando revogada a r. decisão de fls. 34/36, inclusive 

no tocante ao afastamento do menor do convívio familiar com seu 

padrasto e a suspensão do poder familiar da genitora. Lavre-se o 

competente termo, na forma do artigo 32 da Lei nº 8.078/90 (ECA), 

intimando-se a interessada a vir assiná-lo imediatamente em Secretaria, 

sob pena de revogação imediata desta decisão. Fica assegurado, 

contudo, o exercício do direito de visitas pelo genitor, considerando que é 

detentor do poder familiar do filho (artigo 1.630 do CC ) e tendo em vista o 

disposto nos artigos 33, § 4º, do ECA , 1.589 do CC e 4º, parágrafo único, 

da Lei nº 12.318/2010 , a fim de haver garantia mínima de visitação 

assistida, razão pela qual as visitas do genitor ao filho, até ulterior decisão 

em contrário, deverão ocorrer na residência da avó paterna em finais de 

semana alternados, aos domingos, das 13h às 17h, sob pena de, em caso 

de descumprimento das regras de visitação, suspensão sine die das 

visitas e demais penalidades legais ao genitor. Em terceiro lugar, 

considerando que a criança passará a residir com a genitora em 

Cuiabá/MT no endereço constantes nos autos e a regra do Juízo imediato 

prevista no artigo 147, inciso I, do ECA , com fulcro, ainda, na Súmula nº 

383 do STJ , DECLINO DA COMPETÊNCIA para o processamento e 

julgamento do presente feito em favor do Juízo da 1ª Vara da Infância e 

Juventude da Comarca de Cuiabá/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 551512 Nr: 15682-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: MOBM, JTBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDVG-M, DDCJLUDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO MIRANDA GOMES 

JUNIOR - OAB:25547/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Miguel Otaviano Bastos 

Mazetti, representado por sua genitora Josemaire Terezinha Bastos de 

Arruda, em face de ato supostamente ilegal e abusivo perpetrado pela 

Prefeita do Município de Várzea Grande e pelo Diretor(a) da creche Jair 

Luiza Untar de Campos, consistente na recusa em matricular o impetrante 

no ensino infantil na modalidade creche.

Às fls. 18 o impetrante pugnou pela desistência do feito, extinguindo-se o 

processo sem resolução do mérito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Ante a desistência da ação (art. 485, inciso VIII, do NCPC), não há 

alternativa a este Juízo senão a de extinguir o processo sem resolução de 

mérito, nos exatos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas/honorários advocatícios, na forma da lei (art. 

141, § 2º, da Lei nº 8.069/90).

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará a Sra. Gestora, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 1º de outubro de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 208380 Nr: 1486-02.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR MIRANDA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA LUCCHESI 

PAZELLO - OAB:

 Intimar a Dra. Giovanna Lucchesi Pazello - OAB/PR 79.279, para ciência 

quanto ao recebimento da denúncia, bem como para comparecer a este 

JUIZADO Especial, no prazo máximo de 30 dias, acompanhado do autor(a) 

do fato, para os devidos fins de se manifestar quanto a aceitação ou não 

do benefício da suspensão condicional do processo, no período de prova 

fixado em 02 anos, a contar da manifestação, mediante termos nos autos, 

com as respectivas assinaturas dos acordantes. (§2º do art. 89, da Lei 

9.099/95).

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005490-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALENCAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR EM 05 DIAS DA 

CERTIDÃO NEGATIVADO OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001062-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE REGINA MENDONCA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR EM 05 DIAS DA 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006699-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANOIR BRESOLIN FILHO (RÉU)

SOLUPETRO DISTRIBUIDORA DE FILTROS E SOLUCOES LTDA (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. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004477-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OJE ESPECIALISTA EM GESTAO CONTABIL EIRELI - ME (RÉU)

JESSE KLEBENSON FERREIRA MENDES (RÉU)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005709-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CORSINO CARDOSO (RÉU)

ITAMAR C. CARDOSO - ME (RÉU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008411-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SATIRIO FRANCISCO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008411-02.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: SATIRIO FRANCISCO DE PAULA Vistos. 1. Trata-se de Ação 
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de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No 

entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação 

Extrajudicial, verifico que o endereço constante na mesma é diferente do 

indicado no contrato, visto que fora endereçada para a cidade de Cuiabá, 

não configurando assim, a existência de mora. 4. Embora tenha o autor 

juntado o protesto para comprovar a mora do réu, entendo que não se 

esgotaram os meios para tentativa de notificação extrajudicial no endereço 

do réu informado no contrato. 5. Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – 

DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo 

o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para 

localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 

11203/2017, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de 

Julgamento: 22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 

29/03/2017)”. 6. Verifico ainda, que o valor atribuído à causa, ou seja, R$ 

53.977,44 (cinquenta e três mil novecentos e setenta e sete reais e 

quarenta e quatro centavos) diverge do valor total apresentado na planilha 

de débito R$29.874,38 (vinte e nove mil oitocentos e setenta e quatro reais 

e trinta e oito centavos). 7. Diante disso, faculto ao autor emenda à inicial, 

para que traga o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, 

no endereço informado no contrato, bem como esclareça/adéque o valor 

da causa ao que efetivamente pretende no prazo de 15 (quinze) dias, na 

forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007712-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SOARES DE MOURA (EXECUTADO)

EZIQUIEL DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007712-11.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME, 

EZIQUIEL DE OLIVEIRA GOMES, EDSON SOARES DE MOURA Vistos. 1. 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, promovida por BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, em face de ALTERNATIVA COMERCIO DE 

AUTO PECAS LTDA – ME, EZIQUIEL DE OLIVEIRA GOMES, e EDSON 

SOARES DE MOURA, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Analisando o feito, verifico que, apesar do exequente ter colacionado aos 

autos instrumento de substabelecimento e procuração, denoto que os 

mesmos encontram-se vencidos, conforme o prazo de validade descrito 

nos mesmos. 3. Assim, concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que traga instrumento de procuração válido, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, CPC. 4. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006178-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEYSE MARCELA DA SILVA LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1006178-32.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NEYSE MARCELA DA SILVA LEMES 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos autos, verifico que o autor não colacionou o Contrato social, 

no intuito de demonstrar a titularidade do crédito em relação ao requerido, 

requisito necessário para apreciação do pedido. 3. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane 

as irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. 

Afim de evitar decisões conflitantes, determino que sejam estes autos 

associados ao processo Nº. 1004259-08.2018.8.11.0002. 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008702-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 8 7 0 2 - 0 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIZ ROBERTO 

MEDEIROS OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 

3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação 

Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo “DESCONHECIDO”, 

de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do requerido com 

relação ao débito. 4. Consigno que, uma vez esgotados os meios de 

localizar o devedor, em razão de não ter sido encontrado no endereço 

indicado no contrato, admite-se que a comprovação da mora do devedor 

seja efetuada pelo protesto do título por edital, no entanto, desde que o 

protesto seja anterior à propositura da ação. 5. Sobre o assunto trago o 

recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – 

DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO 

ANTERIOR AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO 

REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO 

RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO PEDIDO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO 

COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 

STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e 

Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação 

ou protesto. Não se admite que a notificação ou protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se 

manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). 

(Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 
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CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018)” 6. Ademais, verifico que não foram juntadas as guias e o 

comprovante de pagamento das custas processuais e taxa judiciária, 

requisito necessário para análise da inicial. 7. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a efetiva constituição em mora nos moldes consignados e, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único), bem como comprove o 

recolhimento das custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 8. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008693-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008693-40.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: ANA PAULA DA SILVA GONCALVES 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, podendo ser 

realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69). 3. Compulsando os autos, verifico que o autor não 

juntou aos autos o AR- Aviso de Recebimento da notificação encaminhada 

ao endereço da parte requerida, trazendo apenas o documento sob o Id 

15526996, no qual consta que a notificação extrajudicial foi encaminhada 

por telegrama, na qual consta a mensagem que o recibo de entrega foi 

assinado por “Diego Brine”. 4. Ocorre que, de acordo com o entendimento 

jurisprudencial, não ficou configurada a mora, eis que o telegrama não 

está acompanhado do A. R., vejamos: E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 

VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO 

DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS 

CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO 

PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para 

endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para 

essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a 

informação prestada por eles não tem presunção de veracidade.Aplica-se 

o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que 

consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria 

de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento 

do mérito. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) 

5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008756-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CUPERTINO DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008756-02.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: BENEDITO CUPERTINO DA CUNHA Vistos. 1. Certifique-se 

eventual decurso do prazo sem apresentação de contestação pelo 

requerido, devidamente citado, conforme certidão de Id 11440252. 2. 

Após, voltem-me conclusos para deliberações pertinentes, considerando 

a manifestação das partes (Id 11548222 e Id 11843201). 3. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008677-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIANFRANCESCO QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008677-86.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GIANFRANCESCO 

QUEIROZ Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora indicou na inicial o valor de R$ 4.568,44 

(Quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro 

centavos) como sendo a totalidade do débito, todavia, o mesmo diverge da 

totalidade indicada na planilha de débito R$ 19.468,89 (dezenove mil, 

quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) que 

corresponde à integralidade do débito, compreendido entre as parcelas 

vencidas e vincendas. 4. Em que pese o juiz tenha a possibilidade de 

corrigir de oficio o valor dado à causa, no caso em comento não ficara 

claramente demonstrado qual o proveito econômico perseguido pelo autor. 

5. Ademais, verifico que não foram juntadas as guias e o comprovante de 

pagamento das custas processuais e taxa judiciária, requisito necessário 

para análise da inicial. 6. Assim, oportunizo à autora a emenda da inicial, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias esclareça/adéque o valor da causa 

ao que efetivamente pretende, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

321 do CPC), bem como comprove o recolhimento das custas pendentes, 

inclusive as remanescentes, se houver, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 7. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008701-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILINA ANTONIA DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 8 7 0 1 - 1 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: AQUILINA 

ANTONIA DAS NEVES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 
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argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. Contudo, analisando os autos, verifico que o endereço 

constante da notificação extrajudicial diverge do endereço informado no 

contrato entabulado entre as partes, o que, em princípio, configura a 

inexistência de mora. 4. Ademais, verifico que não foram juntadas as 

guias e o comprovante de pagamento das custas processuais e taxa 

judiciária, requisito necessário para análise da inicial. 5. Assim, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da referida notificação no endereço do 

contrato, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único), bem como 

comprove o recolhimento das custas pendentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004075-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. VERANO EIRELI - ME (EXECUTADO)

WAGNER RIBEIRO VERANO (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 Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

dar andamento ao feito, requerendo o que entender necessário, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário 

Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004232-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONY ELISANGELA ZUNOETA CASTRO (REQUERIDO)

 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão de citação negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008506-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN ELGER TOSCANO (REQUERIDO)

 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005422-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ MARQUES MORAES (EXECUTADO)

 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão de citação negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005394-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão de citação negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005588-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN RICARDO CAMPOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, 

cujo teor é: Certifico que em cumprimento ao mandado do MM Juiz de 

Direito da Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, me dirigi 

à Avenida Brasil, Lot. Joaquim Curvo, Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, 

onde localizei lote 1 na quadra 20 - a avenida é subdividida em quadras. 

Ali busquei pelo requerido JEAN RICARDO CAMPOS DA SILVA, a fim de 

proceder sua citação. Todavia, neste endereço, onde funciona um 

estabelecimento denominado Construmat Materiais para Construção, fui 

recebida por uma senhora que se apresentou como Elaine. Indagada 

acerca do requerido afirmou desconhecer tal pessoa por completo 

naquele local. Face ao exposto, a diligência não foi exitosa. Isabel Cristina. 

Oficial de justiça..

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003639-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA LETICIA MATSUOKA ARRABAL (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. 1003639-93.2018.8.11.0002 Valor 

da causa: $38,359.13 ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., S/n, AV 

CIDADE DE DEUS, PREDIO PRATA - 2 ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP 

- CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: PAULA LETICIA MATSUOKA 

ARRABAL Endereço: RUA PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, 111, (LOT PRQ 

AMBAR), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-493 

FINALIDADE: Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos intimando a parte autora para manifestar-se nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, cujo teor é: Certifico ...eu Oficial de Justiça em 

cumprimento ao presente mandado, não foi possível proceder a 

apreensão do bem constante no mandado, tendo em vista não te-lo 

encontrado e nenhuma informação obtive a respeito de seu paradeiro. Isto 

posto, faço a devolução do mandado para seus devidos fins. De tudo dou 
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fé. VÁRZEA GRANDE, 2 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004100-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTES FESTAS LTDA - ME (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 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS PROCESSO n. 1004100-36.2016.8.11.0002 Valor 

da causa: $24,288.73 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: ARTES FESTAS LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA ALZIRA SANTANA, 20, (LOT C N S GUIA), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-005 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO :Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos intimando a parte autora para manifestar-se nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

05(cinco) dias, cujo teor é: Certifico em cumprimento ao Mandado de 

Citação, me dirigi à rua Presidente Nilo Peçanha, 220, bairro: Imperador, 

nesta cidade e comarca, ali estando, não foi possível proceder a citação 

da executada: Artes Festas Ltda-ME em razão que quem reside no 

endereço mencionado é a genitora da representante legal da executada, 

senhora: Josinete Borges Solano. Forneceu o celular de sua filha: Paula, 

(65) 99971 7736, mas não obtive êxito. Não foi possível proceder ao 

arresto em razão de não localizar bens em nome da executada. Sendo 

assim, devolvo o presente para os devidos fins. De tudo dou fé. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001620-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WATHISON FELIPE SILVA TERTO (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. 1001620-17.2018.8.11.0002 Valor 

da causa: $8,530.32 ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO HONDA S/A. Endereço: 

RUA DOUTOR JOSÉ ÁUREO BUSTAMANTE, 377, SANTO AMARO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04710-090 POLO PASSIVO: Nome: WATHISON FELIPE 

SILVA TERTO Endereço: RUA DOS IPÊS, 22, (LOT MARINGÁ III) QD 16, 

PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-416 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 2 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008923-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRANDINHA ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JESSIKA VIEIRA DE CASTRO (EXECUTADO)
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RICARDO AUGUSTO ALVES RINCON (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: 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. VÁRZEA GRANDE, 2 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007017-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA (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 Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

dar andamento ao feito, requerendo o que entender necessário, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário 

Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004103-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTES FESTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULA BORGES SOLANO FORTES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é: Certifico 

que me dirigi até Rua Tesouro ou 43, Quadra 112, Casa 11, Bairro CPA 2, 

em Cuiabá e lá estando me deparei com o imóvel fechado e aparentando 

estar vazia e em face do exposto solicitei informações na casa em frente 

(casa 13, Quadra 111 da Rua Tesouro) e falei com a Sra. Terezinha, que 

disse que já faz anos que os executados mudaram dali e disse não saber 

informar o paradeiro dos mesmos. Motivo pelo qual não foi possível 

proceder a Citação dos executados ARTES FESTAS LTDA - ME e PAULA 

BORGES SOLANO FORTES. Certifico mais, que não foi possível proceder 

Arresto de Bens em nome dos executados em virtude de não encontrar 

Bens. Faço devolução do mandado para os devidos fins. Dou fé. VÁRZEA 

GRANDE, 2 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411667 Nr: 17568-21.2015.811.0002

 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: EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290160 Nr: 9751-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO J O SOBRADIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, NATHÁLIA 

GONÇALVES DE MACEDO CARVALHO - OAB:OAB/SP 287894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, 

para que em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas de 

desarquivamento, sob pena dos autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331642 Nr: 367-50.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITE & BATISTA LTDA, ADILLANA GIL LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, 

para que em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas de 

desarquivamento, sob pena dos autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334163 Nr: 2738-84.2014.811.0002

 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: ROSANI MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCEU ROBERTO R CARDOSO - 

OAB:3626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerida, para 

que em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas de 

desarquivamento, sob pena dos autos retornarem ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299851 Nr: 20483-48.2012.811.0002

 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: LUIS ROBERTO AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:SP/32909

 Vistos.

1. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a 

suspenção em todo o território nacional, dos processos que versam sobre 

a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou 

qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos bancários, o 

sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe.

2. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da questão na 

Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste 

juízo acerca do tema.

 3. Assim, determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento 

do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça ou manifestação 

das partes.

4. Às providências.

.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001923-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEON FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

COOPERATIVA AGROPECUARIA VARZEAGRANDENSE - 

COOPERGRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001923-65.2017.8.11.0002; AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

COOPERATIVA AGROPECUARIA VARZEAGRANDENSE - 

COOPERGRANDE, VALDEON FERREIRA DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se 

de Ação Monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA 

E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO 

VERDE MT (atual denominação da Cooperativa de Crédito Livre Admissão 

de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Outro Verde MT) em 

desfavor de COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VARZEAGRANDENSE 

COOPERGRANDE e VALDEON FERREIRA DOS SANTOS, partes 

qualificadas nos autos. 2. Analisando os autos verifico que as partes 

vieram aos autos informar que realizaram um acordo na ação de 

execução extrajudicial (processo nº 1001444-72.2017.8.11.0002), 

requerendo sua homologação e a suspensão do feito até devido 

cumprimento (Id 8676374). 3. Pois bem, diante do informado na petição 

supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, suspendo a tramitação do feito até o cumprimento do 

acordo, em 28/02/2021, considerando as 45 (quarenta e cinco) parcelas 

mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no dia 30/06/2017, ou 

manifestação das partes, o que ocorrer primeiro, na forma dos arts. 921, I, 

c/c 313, II, do Código de Processo Civil. 4. Decorrido o prazo estabelecido 

no acordo ou eventual manifestação das partes, conclusos para 

deliberações. 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007913-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE JESUS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

JOSUE JESUS DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007913-03.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: JOSUE JESUS DE ALMEIDA - ME, 

JOSUE JESUS DE ALMEIDA Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para 

pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e 

ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003768-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIOTERIO CUSTODIO DA SILVA (EXECUTADO)

JONATHAN DO ESPIRITO SANTO BENITE E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATHAN DO ESPIRITO SANTO BENITE OAB - 012.218.641-90 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003768-35.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: JONATHAN DO ESPIRITO 

SANTO BENITE E CIA LTDA - ME, ELIOTERIO CUSTODIO DA SILVA 

REPRESENTANTE: JONATHAN DO ESPIRITO SANTO BENITE Vistos. 1. 

Ciente da manifestação do executado JONATHAN DO ESPIRITO SANTO 

BENITE E CIA LTDA em ID. 12155560. 2. O exequente, em petição de ID. 

12259765 manifestou a discordância acerca do pedido do executado. 3. 

Pois bem. Considerando a ausência de previsão legal para o parcelamento 

nos moldes pugnados, bem como discordância do exequente acerca da 

proposta efetuada, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe. 4. 

No mais, constato que a procuração trazida ao processo em ID. 12156024 

não outorga poderes aos patronos para receberem citação. 5. Desta feita 

e, tendo em vista que não houve a citação dos executados, concedo ao 

exequente o prazo de 5 dias para que pugne pelo que entender 

necessário para o deslinde do processo. 6. Após, conclusos. 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002313-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DA SILVA MOURA (AUTOR(A))

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002313-35.2017.8.11.0002; AUTOR(A): JUNIOR DA SILVA MOURA RÉU: 

BANCO PAN S.A. Vistos. 1. A parte autora veio aos autos informando que 

não tem mais interesse no prosseguimento da ação, requerendo o 

arquivamento do processo, sem julgamento do mérito (Id 13520237). 2. 

Pois bem. Considerando o disposto no art. 485, § 4º do CPC, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o requerido manifeste-se com 

relação ao pedido de desistência formulado pelo autor, sob pena de 

concordância tácita. 3. No mais, indefiro o pedido formulado no Id 

13520360, considerando o exposto na manifestação de Id 13520600. 4. 

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações 

pertinentes. 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007627-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO ROMERO CAVALHEIRO (EXECUTADO)

EMMANUEL ROMERO CAVALHEIRO (EXECUTADO)

MERCANTIL CAVALHEIRO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007627-25.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: MERCANTIL CAVALHEIRO LTDA - 

ME, EMMANUEL ROMERO CAVALHEIRO, JOAO ANTONIO ROMERO 

CAVALHEIRO Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para pagarem o 

débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004879-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

AUTO ESCOLA AVENIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004879-20.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: AUTO ESCOLA AVENIDA LTDA - 

ME, JAILSON PEREIRA LEITE Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras via 

correio (CPC, art. 246, I), para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. 

Não sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens 

para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 

827, caput). 5. Consigne na carta de citação que em havendo pronto 

pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 

1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias 

e fluirá a partir da juntada nos autos do aviso de recebimento da carta de 

citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Intime-se. 9. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008410-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENICIO MARQUES FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008410-17.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BENICIO 

MARQUES FERNANDES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Analisando os autos, verifico que o 

autor deixou de juntar a planilha de débitos, a fim de aferir qual o real valor 

pretendido, bem como as guias e comprovantes das custas processuais e 

taxa judiciária, requisitos necessário para apreciação do pedido. 3. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 
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(quinze) dias, sane as irregularidades apontada, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se. , (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008423-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008423-16.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA LUCIA DO CARMO Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta se 

refere a parcela com vencimento em 05/04/2018, e a divida constante na 

inicial e planilha de débito refere-se a parcela com vencimento em 

05/06/2018, não tendo sido, portanto, o devedor notificado da parcela 

vencida. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do 

art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. , (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008871-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDESON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 8 8 7 1 - 8 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALDESON 

MARTINS DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Compulsando os autos, 

verifico que o devedor reside na comarca de Cuiabá/MT, conforme 

endereço indicado na exordial, bem como que os autos foram 

endereçados àquela Comarca. 3. Assim, em respeito ao Princípio do Juiz 

Natural, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor daquele juízo, para onde 

estes autos deverão ser encaminhados, após as baixas de estilo. 4. Às 

providências. , (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003592-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS ANTONIO CALCAGNOTTO - ME (REQUERIDO)

FRANCIS ANTONIO CALCAGNOTTO (REQUERIDO)

MONIQUE CASSIA SILVA SATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003592-22.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: FRANCIS ANTONIO CALCAGNOTTO - ME, FRANCIS 

ANTONIO CALCAGNOTTO, MONIQUE CASSIA SILVA SATO Vistos. 1. 

Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva como 

mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e 

homenagens de estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000390-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

VANESSA DE OLIVEIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRE SEMPRE MAIS HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000390-37.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: COMPRE SEMPRE MAIS 

HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - EPP Vistos. 1. Cumpra-se conforme o 

deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. Após, 

devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e homenagens de estilo. 

3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000791-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MAMMANA MADUREIRA (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000791-70.2017.8.11.0002; AUTOR(A): CARLOS ANTONIO VIEIRA RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A, BANCO PAN S.A., BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A., CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, BANCO BMG Vistos. . 1. Certifique-se a tempestividade 

das contestações apresentadas pelas partes. 2. Após, conclusos para 

prolação de sentença. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004762-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA DE JESUS PEREIRA (REQUERIDO)

REGINALDO DE SOUZA BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004762-29.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: MARILDA DE JESUS PEREIRA, REGINALDO DE SOUZA 

BRAGA Vistos. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente 

missiva como mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as 

baixas e homenagens de estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000324-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILA GOMES DE ANDRADE 02964161186 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000324-91.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: AQUILA GOMES DE ANDRADE 02964161186 

Vistos. . 1. Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, 

determinou a suspensão em todo o território nacional, dos processos que 

versam sobre a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação 

de bem ou qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos 

bancários, o sobrestamento do presente feito é a medida que se impõe. 2. 

Tal medida se justifica pela pendência de discussão da questão na Corte 

Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste juízo 

acerca do tema. 3. Assim, tendo em vista que a contestação possui 

pedido revisional e, no contrato, encontram-se as taxas supracitadas, 

determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento do REsp 

1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008562-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSEFA DA PENHA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008562-65.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA JOSEFA DA PENHA AMORIM 

Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em análise aos 

documentos que acompanham a inicial, verifico que o autor colacionou o 

Instrumento de Protesto com data anterior a Notificação Extrajudicial, não 

demonstrando, dessa maneira, que esgotou os meios da tentativa de 

notificação pessoal do devedor, antes da realização do protesto, afim de 

comprovar a mora do requerido. 4. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. 

AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida 

a notificação por edital do devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, 

parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode ser feita sem que antes 

tenha o credor buscado dar ciência pessoal daquele mediante 

correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 

2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 16/03/2015). “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 11203/2017, 

Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 

22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 29/03/2017)”. 5. 

Verifico ainda, que o autor não colacionou aos autos o Contrato social, no 

intuito de demonstrar a titularidade do crédito em relação ao requerido. 6. 

Assim sendo, faculto ao autor emenda à inicial, para que sane as 

irregularidades apontadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004241-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA 69119937172 

(EXECUTADO)

MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004241-21.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA 

69119937172, MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial proposta BANCO BRADESCO 

S/A em face de MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA, partes 

qualificadas nos autos. 2. As partes vieram aos autos informar que 

realizaram um acordo, requerendo sua homologação e a suspensão do 

feito até devido cumprimento (Id 11841705). 3. Pois bem, diante do 

informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas 

partes e, via de consequência, suspendo a tramitação do feito até o 

cumprimento do acordo, em 30/11/2023, ou manifestação das partes, o 

que ocorrer primeiro, na forma dos arts. 921, I, c/c 313, II, do Código de 

Processo Civil. 4. Decorrido o prazo estabelecido no acordo ou eventual 

manifestação das partes, conclusos para deliberações. 5. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004995-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.T. TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

AIRTON TELES DOS SANTOS (RÉU)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

JOARI REIS DA SILVA (RÉU)

SUELI APARECIDA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 4 9 9 5 - 9 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  A U T O R ( A ) :  B B . L E A S I N G 

S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL RÉU: R.T. TRANSPORTES LTDA - ME, 

JOARI REIS DA SILVA, AIRTON TELES DOS SANTOS, SUELI APARECIDA 

ALVES Vistos. 1. Ciente do endereço para citação dos requeridos 

informado pelo autor em ID. 11926010. 2. Pois bem. Primeiramente, 

consigno a mudança de entendimento acerca da citação nos casos de 

comparecimento espontâneo, assim, uma vez que a parte requerida R.T. 

TRANSPORTES LTDA – ME, compareceu aos autos e apresentou defesa, 

dou-lhe por citada, nos termos do artigo 239, § 1º do Código de Processo 

Civil. 3. Ademais, verifico que fora noticiado o falecimento do requerido 

AIRTON TELES DOS SANTOS, assim, concedo o prazo de 10 dias para 

que o autor informe se deseja o prosseguimento em face do mesmo e, em 

caso positivo, traga informações necessárias sobre eventual processo de 

inventário e/ou traga informações sobre os possíveis herdeiros do 

requerido. 4. Ainda, em prazo igual, pugne pelo que entender necessário 

para a efetiva citação dos demais requeridos. 5. Após, conclusos. 6. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005424-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

GIULIANNE CREPALDI SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO CAMPOS DA SILVA (EXECUTADO)

JOMAR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005424-90.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: AUGUSTO MARIO 

CAMPOS DA SILVA, JOMAR DA SILVA Vistos. 1. Citem-se as partes 

devedoras via correio (CPC, art. 246, I), para pagarem o débito em 3 (três) 

dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os devedores, deverão 

ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne na carta de citação que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é 

de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do aviso de 

recebimento da carta de citação, independentemente de penhora (CPC, 

arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. 

Intime-se. 9. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000425-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE LEONILDA TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000425-94.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: KAROLINE LEONILDA TORRES 

Vistos. 1. Ciente da manifestação do autor em ID. 12269727, todavia, 

verifico que não consta a petição e o teor do seu pedido. 2. Assim, 

concedo o prazo de 5 dias para que traga a referida peça, pugnando pelo 

que entende necessário. 3. Após, conclusos. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000814-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE JESUS ZACARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000814-16.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: ANDERSON DE JESUS ZACARIAS Vistos. 1. 

BANCO BRADESCO S.A. propôs a presente Ação de Busca e Apreensão 

em face de ANDERSON DE JESUS ZACARIAS, partes qualificadas nos 

autos, visando à apreensão do bem descrito na exordial. 2. As partes 

vieram aos autos informar que realizaram um acordo, requerendo sua 

homologação e a suspensão do feito até o devido cumprimento (Id 

10742450). 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

suspendo a tramitação do feito até o cumprimento do acordo, em 

08/11/2018 ou, manifestação das partes, o que ocorrer primeiro, na forma 

do art. 313, II, do Código de Processo Civil. 4. Decorrido o prazo 

estabelecido no acordo ou eventual manifestação das partes, conclusos 

para deliberações. 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005271-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

GIULIANNE CREPALDI SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA INES BARROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005271-57.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: ADRIANA INES BARROSO 

Vistos. 1. Cite-se a parte devedora via correio (CPC, art. 246, I), para 

pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 

2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar 

tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrada a 

devedora, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne na carta 

de citação que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do aviso de recebimento da carta de citação, independentemente de 

penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, 

art. 828). 8. Intime-se. 9. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001664-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GONCALINA DA COSTA VENTUROZO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 1 6 6 4 - 7 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANA 

GONCALINA DA COSTA VENTUROZO Vistos. 1. Em que pese o teor da 

certidão de ID. 12303369 verifico que a parte requerida não fora 

devidamente citada. Explico. 2. A procuração que aportou ao processo em 

ID. 11935290 não outorga poderes aos procuradores para representarem 

a requerida judicialmente, salvo melhor juízo, tão somente perante o 

DETRAN, CIRETRAN, qualquer repartição ou órgão Estatal de Trânsito. 3. 

Desta feita, concedo ao autor o prazo de 5 dias para que pugne pelo que 

entender necessário para a efetiva citação da parte requerida. 4. Após, 

conclusos. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006091-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME (EXECUTADO)

FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006091-76.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME, FABIO 

DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras 

via correio (CPC, art. 246, I), para pagarem o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. 

Não sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens 

para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 

827, caput). 5. Consigne na carta de citação que em havendo pronto 

pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 

1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias 

e fluirá a partir da juntada nos autos do aviso de recebimento da carta de 

citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Intime-se. 9. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005792-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILSON LUCAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARLON SILVA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005792-70.2016.8.11.0002; AUTOR(A): MARLON SILVA GOMES RÉU: 

BANCO HONDA S/A. Vistos. . 1. Considerando que a Decisão Monocrática 

proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 

1578526/SP, determinou a suspensão em todo o território nacional, dos 

processos que versam sobre a validade da cobrança por registro de 

contrato, avaliação de bem ou qualquer outro serviço de terceiros em 

financiamentos bancários, o sobrestamento do presente feito é a medida 

que se impõe. 2. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da 

questão na Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer 

decisão deste juízo acerca do tema. 3. Assim, considerando a existência 

de referidas taxas junto ao contrato sub judice, determino o arquivamento 

provisório do feito, até o julgamento do REsp 1578526/SP pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002889-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CEZAR DE LIMA (ADVOGADO(A))

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

C. A. MARQUES - ME (EXECUTADO)

CRISTOVAO CAMPOS MARQUES (EXECUTADO)

CLOTILDES DE ALMEIDA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002889-28.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: C. A. MARQUES - ME, CLOTILDES DE ALMEIDA MARQUES, 

CRISTOVAO CAMPOS MARQUES Vistos. 1. Considerando que nesta data 

julguei extintos os Embargos à Execução, o prosseguimento da presente 

demanda é a medida que se impõe. 2. Concedo ao exequente o prazo de 5 

dias pugne pelo que entender necessário. 3. Após, conclusos. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004486-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA MENDONCA LTDA (REQUERENTE)

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004486-66.2016.8.11.0002; REQUERENTE: CONSTRUTORA MENDONCA 

LTDA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. . 1. Trata-se de Ação 

Revisional de Contrato proposta por CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA, 

em desfavor de BANCO ITAU UNIBANCO S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos 

informar que realizaram um acordo, requerendo sua homologação e 

consequente extinção do feito. 3. Pois bem, diante do informado na petição 

supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. 4. Sem custas em razão da gratuidade deferida. 

Honorários advocatícios conforme pactuado. 5. Após o transito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 6. P. I. C. 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001068-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDELI DIAS - ME (EXECUTADO)

JOSE VALDELI DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001068-23.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: JOSE VALDELI DIAS - ME, JOSE VALDELI DIAS Vistos. 
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. 1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta. 2. 

Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade. 3. 

Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001430-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO SILVA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001430-54.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: SERGIO ROBERTO SILVA MARTINS Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, 

recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008686-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILENE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008686-48.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

JOCILENE SANTANA DE ALMEIDA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca 

e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. Em análise aos autos, verifico que o autor colacionou a 

Notificação Extrajudicial, no entanto, a mesma fora encaminhada para 

endereço diverso ao indicado no contrato pactuado entre as partes, e 

esta retornou com o motivo “Não Existe o Número”, deste modo, não ficou 

devidamente comprovada à mora do requerido. 4. Ademais, em que pese o 

autor ter colacionado ao feito o instrumento de protesto, denoto que não 

foram esgotados todos os meios para localização do requerido a fim de 

efetivar sua constituição em mora. 5. Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – 

DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO 

CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo 

o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para 

localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 

11203/2017, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de 

Julgamento: 22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 

29/03/2017)”. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002547-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D.R. DOS SANTOS - ME (AUTOR(A))

KLEBER JOSE MENEZES ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002547-80.2018.8.11.0002; AUTOR(A): D.R. DOS SANTOS - ME RÉU: 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Vistos. 1. Ciente da manifestação do 

autor em ID. 14601519. 2. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido 

ante a não comprovação dos requisitos necessários para o seu 

deferimento. 3. Devidamente intimado para recolher as custas 

processuais, o autor insistiu em realizar pedido de reconsideração e 

deixando de realizar o pagamento determinado. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. 5. Trata-se de Ação 

Ordinária interposta por D.R. DOS SANTOS - ME em face de BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S.A., todos qualificados nos autos. 6. Com efeito, o 

pedido de gratuidade de justiça fora indeferido nos autos, sendo 

concedido o prazo para o recolhimento das custas processuais. 7. Em 

análise aos autos, verifico que o autor, devidamente intimado, não praticou 

o ato que lhe incumbia, qual seja, o recolhimento das custas processuais, 

em prejuízo ao regular trâmite processual. 8. Ademais, dispõe a CNGC 
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que, não havendo o preparo no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será 

enviado ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito, com arquivamento definitivo pela secretaria (art. 456 da CNGC). 9. 

Diante do exposto, por não promover os atos e diligências que lhe 

incumbia, JULGO EXTINTA a presente demanda, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, c/c art. 456 da CNGC. 

10. Sem custas processuais. 11. Após o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

de estilo. 12. P. I. C. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003783-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES (ADVOGADO(A))

D.R. DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003783-67.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: D.R. DOS SANTOS - ME Vistos. 1. Analisando os autos 

verifico que após o deferimento da liminar, aportou ao feito manifestação 

da parte requerida, informando da propositura de uma ação Revisional de 

Contrato. 2. Pois bem. Constato que a Ação Revisional ora mencionada 

sequer fora recebida, aguardando diligência/providência da parte. 3. 

Assim, considerando que na presente ação encontram-se preenchidos os 

requisitos, o seu prosseguimento é a medida que se impõe. 4. Expeça-se o 

mandando de busca e apreensão a ser cumprido no eventual endereço 

informado pelo autor. 5. Às providências. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003343-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

DORAMA RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003343-85.2017.8.11.0041; AUTOR(A): DORAMA RAMOS DOS SANTOS 

RÉU: BANCO ITAULEASING S.A., ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. 1. Concedo 

o prazo de 5 dias para que a autora informe sua anuência acerca do 

acordo noticiado pelo requerido em ID. 12662757. 2. Após, conclusos. 3. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003592-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO NUNES MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003592-90.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: MARCOS ANTONIO NUNES MACHADO Vistos. 1. Trata- 

se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo BANCO 

BRADESCO S/A em face de MARCOS ANTONIO NUNES MACHADO, 

partes qualificadas nos autos. 2. As partes, em conjunto, vieram aos 

autos informar que realizaram um acordo, requerendo sua homologação e 

consequente extinção do feito (Id 11275207). 3. Denoto que a referida 

peça encontra-se assinada pela parte requerida, assim, inexistindo a 

necessidade de sua intimação acerca do acordo celebrado. 4. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. 5. Custas recolhidas na inicial. Honorários 

conforme pactuado. 6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005872-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 5 8 7 2 - 3 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JACQUELINE 

OLIVEIRA DE ARRUDA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

promovida pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

em face de JACQUELINE OLIVEIRA DE ARRUDA, ambos qualificados nos 

autos, visando liminarmente à apreensão do veículo descrito na inicial que 

fora alienado fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da 

propriedade e posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido. 2. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação da parte requerida (Id 6685398). 

Efetivada a medida liminar e procedida a citação (Id 7222575), a requerida 

não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme 

se depreende da certidão de decurso de prazo lançada no processo (Id 

11767248). 3. Após, vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO. 4. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, proposta pelo autor, 

em face do requerido, ambos qualificados nos autos, conforme narrado no 

relatório supra. 5. Analisando o presente feito verifico que ocorreu a 

revelia da requerida que apesar de devidamente citada, não apresentou 

defesa no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará 

resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 6. Dessa 

forma, diante da ocorrência da revelia, conheço diretamente do pedido 

conforme me faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 7. A ação 

veio devidamente instruída com o documento onde consta a garantia 

fiduciária, com a devida comprovação da constituição em mora da 

requerida (Id 4523001). 8. Deferida a medida liminar de busca e 

apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado nas mãos do 

representante da parte autora (Id 7222575). 9. Tendo em vista que a 

requerida, após regularmente citada não apresentou defesa, impõe-se a 

aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na 

inicial, posto que preenchidos todos os demais requisitos exigidos pelo 

Decreto-Lei 911/69, com as modificações impostas pela Lei 10.931/04, 

para a procedência da ação. 10. Portanto, fica consolidada a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, 

ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por 

preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. 11. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04 e, com base no artigo 355, inciso II do CPC, e por 

conseguinte, declaro rescindido o contrato, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 12. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 13. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 14. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004813-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR HENRIQUE NETO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004813-74.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA EXECUTADO: IGOR HENRIQUE NETO 

FERREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial proposta pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN LTDA em face de IGOR HENRIQUE NETO FERREIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. O exequente veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, antes mesmo da citação do executado 

(Id 11476490). 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. Custas pagas na 

distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

6. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003902-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA MARQUES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003902-62.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FATIMA MARQUES DE CAMPOS 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão promovida pela 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS LTDA em face de FÁTIMA 

MARQUES DE CAMPOS, ambos qualificados nos autos, visando 

liminarmente à apreensão do veículo descrito na inicial que fora alienado 

fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e 

posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi 

deferida e ordenada à citação da parte requerida (Id 9153848). Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação (Id 9808972), a requerida não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende da certidão de decurso de prazo lançada no processo (Id 

11793652). 3. Após, vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO. 4. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, proposta pelo autor, 

em face do requerido, ambos qualificados nos autos, conforme narrado no 

relatório supra. 5. Analisando o presente feito verifico que ocorreu a 

revelia da requerida que apesar de devidamente citada, não apresentou 

defesa no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará 

resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 6. Dessa 

forma, diante da ocorrência da revelia, conheço diretamente do pedido 

conforme me faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 7. A ação 

veio devidamente instruída com o documento onde consta a garantia 

fiduciária, com a devida comprovação da constituição em mora da 

requerida (Id 7364664). 8. Deferida a medida liminar de busca e 

apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado nas mãos do 

representante da parte autora (Id 9808972). 9. Tendo em vista que a 

requerida, após regularmente citada não apresentou defesa, impõe-se a 

aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na 

inicial, posto que preenchidos todos os demais requisitos exigidos pelo 

Decreto-Lei 911/69, com as modificações impostas pela Lei 10.931/04, 

para a procedência da ação. 10. Portanto, fica consolidada a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, 

ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por 

preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. 11. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04 e, com base no artigo 355, inciso II do CPC, e por 

conseguinte, declaro rescindido o contrato, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 12. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 13. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 14. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008581-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FATIMA ARRUDA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008581-08.2017.8.11.0002 REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: ADRIANA FATIMA ARRUDA DA COSTA 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão promovida por DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de ADRIANA FATIMA 

ARRUDA DA COSTA, ambos qualificados nos autos, visando liminarmente 

à apreensão do veículo descrito na inicial que fora alienado 

fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e 

posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi 

deferida e ordenada à citação da parte requerida (Id 10914414). Efetivada 

a medida liminar e procedida a citação (Id 11174757), a requerida não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende da certidão de decurso de prazo lançada no processo (Id 

11793058). 3. Após, vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO. 4. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, proposta pelo autor, 

em face do requerido, ambos qualificados nos autos, conforme narrado no 

relatório supra. 5. Analisando o presente feito verifico que ocorreu a 

revelia da requerida que apesar de devidamente citada, não apresentou 

defesa no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará 

resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 6. Dessa 

forma, diante da ocorrência da revelia, conheço diretamente do pedido 

conforme me faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 7. A ação 

veio devidamente instruída com o documento onde consta a garantia 

fiduciária, com a devida comprovação da constituição em mora da 

requerida (Id 10738289). 8. Deferida a medida liminar de busca e 

apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado nas mãos do 

representante da parte autora (Id 11174757). 9. Tendo em vista que a 

requerida, após regularmente citada não apresentou defesa, impõe-se a 

aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na 

inicial, posto que preenchidos todos os demais requisitos exigidos pelo 

Decreto-Lei 911/69, com as modificações impostas pela Lei 10.931/04, 

para a procedência da ação. 10. Portanto, fica consolidada a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, 

ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por 

preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. 11. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04 e, com base no artigo 355, inciso II do CPC, e por 

conseguinte, declaro rescindido o contrato, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 12. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 
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em 10% sobre o valor da causa. 13. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 14. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001982-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE DE BARROS GONCALVES (REQUERIDO)

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001982-53.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

IVANETE DE BARROS GONCALVES Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta pela instituição financeira, em face do 

requerido, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, 

a parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. P. I. 

C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000216-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA VIEIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000216-62.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ADELINA VIEIRA DIAS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

ADELINA VIEIRA DIAS, partes qualificadas nos autos, visando à 

apreensão do bem descrito na exordial. 2. O autor veio aos autos informar 

que realizou um acordo extrajudicial com a parte requerida, pugnando sua 

homologação e consequente extinção do feito (Id 10660165). 3. Denoto 

que a referida peça encontra-se assinada pela parte requerida, assim, 

inexistindo a necessidade de sua intimação acerca do acordo celebrado. 

4. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. 5. Custas processuais pagas na distribuição. 

Honorários advocatícios conforme pactuado. 6. Considerando que as 

partes desistem do prazo recursal, certifique-se do trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001267-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO (ADVOGADO(A))

NELSON FERMINO DA COSTA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001267-11.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

NELSON FERMINO DA COSTA MARQUES Vistos. . 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO S/A em desfavor de NELSON FERMINO DA COSTA 

MARQUES com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando a 

apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente 

em garantia. 2. A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele 

atrelados e do comprovante da mora (Id. 4941600). 3. A liminar foi deferida 

e ordenada a citação do requerido (Id. 5040526). Efetivada a medida 

liminar (Id. 7968842) e procedida a citação da parte (Id. 7968725), o 

devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, 

conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos 

autos (Id. 9192005). 4. O requerido, em petição anexada no Id. 10557422 

pede que as contas sejam prestadas pelo autor, nos próprios autos, sob 

pena de aplicação de multa. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade 

processual em seu favor. 5. Breve relato. Fundamento. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia da requerida 

que apesar de devidamente citada, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Quanto ao 

pedido de prestação de contas apresentado pelo requerido, deixo de 

acolhê-lo na medida em que tal pretensão deve ser analisada em autos 

próprios com previsão inserta no art. 550 e seguintes do CPC. Ademais, tal 

pedido não faz parte do mérito da presente ação, de modo que, deve ser 

rejeitada. 11. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da 

ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, 

todos do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 

911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar 

concedida, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse 

plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 

12. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, ficando-se, 

sobretudo, suspensa, em razão da gratuidade que ora defiro (CPC, art. 98, 

§ 3º). 13. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias. 14. P.I.C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001260-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001260-19.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Cuida-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S.A. em 

desfavor de ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação e a homologação de acordo que alega ter realizado 

com a parte requerida (Id 9915482). Todavia, não juntou aos autos a 

minuta do acordo. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 
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VIII, do Código de Processo Civil. 4. Deixo de determinar a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, considerando que a medida não foi 

efetivada. 5. Custas processuais pagas na distribuição. Honorários 

advocatícios conforme pactuado. 6. Considerando que as partes desistem 

do prazo recursal, certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008924-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. NOGUEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

TIAGO FERREIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008924-04.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REQUERIDO: R. S. NOGUEIRA EIRELI - ME Vistos. 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão proposta BANCO BRADESCO S/A, em face de R. 

S. NOGUEIRA EIRELI - ME, ambos devidamente qualificados nos autos, 

visando a apreensão do bem descrito na exordial. 2. Em decisão de ID. 

10989186 fora concedida a liminar, sendo devidamente cumprida 

conforme auto de busca apreensão e depósito ID. 11228200 e certidão 

positiva de ID. 11227874. 3. A parte requerida pugnou no plantão judiciário 

a restituição do bem, vez que realizara o pagamento integral da divida (ID. 

11305932). Pedido deferido conforme se vê em ID. 11306067 e o bem 

objeto da ação restituído ID. 11306067. 4. Em ID. 11712290 aportou a 

contestação da parte requerida. 5. Intimado, o autor apresentou sua 

impugnação (ID. 12167603). É o necessário relatório. DECIDO. 6. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, alegando a autora que a parte requerida 

financiou veículo e incorreu em mora. 7. A questão destes autos não 

necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo 

antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil. 8. Consta dos autos que após a apreensão do veículo a 

parte requerida efetuou o pagamento integral do débito informado pelo 

autor na inicial, discordando apenas acerca da constituição em mora. 9. 

Pois bem. Em que pese a insurgência da parte requerida, verifico que a 

notificação extrajudicial fora encaminhada no endereço informado no 

contrato e devidamente recebida, conforme se vê em ID. 10953316. 

Assim, não há que se falar em ausência de constituição em mora, pois 

atendidos os requisitos dispostos no Decreto-Lei 911/69. 10. No mais, uma 

vez que o pagamento do débito ocorreu nos limites e regras estabelecidas 

na Lei vigente, de tal sorte que efetuou o depósito da quantia informada 

pelo autor na inicial, no prazo legal, motivo pelo qual teve seu veículo 

restituído, dou como quitado o débito, por entender que o pagamento foi 

suficiente para quitação do contrato. 11. Diante do exposto, por verificar a 

quitação do contrato e, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, contudo, mantendo o 

bem na posse da parte requerida, em razão do adimplemento integral do 

contrato. 12. Custas pagas na inicial. Em razão da sucumbência, condeno 

a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios os quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa. 13. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, não havendo requerimentos, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações. 14. P. I. C. 15. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003655-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDES RODRIGUES MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003655-81.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: WALDES RODRIGUES MELO Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão promovida por ITAÚ SEGUROS S/A em face de 

WALDES RODRIGUES DE MELO, ambos qualificados nos autos, visando 

liminarmente à apreensão do veículo descrito na inicial que fora alienado 

fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e 

posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi 

deferida e ordenada à citação da parte requerida (Id 10595025). Efetivada 

a medida liminar e procedida a citação (Id 11212055), o requerido não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende da certidão de decurso de prazo lançada no processo (Id 

15614284). 3. A parte autor requer o julgamento antecipado da lide, com a 

procedência da ação (Id 11763246). 4. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. DECIDO. 5. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão, proposta pelo autor, em face do requerido, ambos 

qualificados nos autos, conforme narrado no relatório supra. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia, conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, 

II do Código de Processo Civil. 8. A ação veio devidamente instruída com o 

documento onde consta a garantia fiduciária, com a devida comprovação 

da constituição em mora do requerido (Id 7269791). 9. Deferida a medida 

liminar de busca e apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado 

nas mãos do representante da parte autora (Id 11212055). 10. Tendo em 

vista que o requerido, após regularmente citado não apresentou defesa, 

impõe-se a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do 

Código de Processo Civil, com a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial, posto que preenchidos todos os demais requisitos 

exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, com as modificações impostas pela Lei 

10.931/04, para a procedência da ação. 11. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 12. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04 e, com base no artigo 355, inciso II do CPC, e por 

conseguinte, declaro rescindido o contrato, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 13. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 14. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 15. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003727-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003727-68.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REQUERIDO: RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos. 1. 

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S.A. em desfavor de RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - 

ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos 

autos requerendo a desistência da ação (Id 10694484). 3. Desnecessária 

a intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias. 7. P. I. C. 8. Às providências. . 
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(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001573-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL REIS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 1 5 7 3 - 7 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAFAEL REIS 

DO NASCIMENTO Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em 

face de RAFAEL REIS DO NASCIMENTO, partes devidamente qualificadas 

nos autos, visando liminarmente à apreensão do veículo descrito na inicial, 

que fora alienado fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação 

da propriedade e posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido. 2. 

Devidamente instruída a inicial, a liminar foi concedida (Id. 5809001), sendo 

o bem apreendido consoante Id. 6713665. O requerido não encontrado 

para citação (Id. 6713657). 3. Através do pedido anexado no Id. 6716558, 

o requerido apresentou contestação alegando a ausência de notificação 

pessoal do requerido eis que a correspondência enviada em seu 

endereço retorno com a informação “endereço insuficiente”, de modo que, 

assevera, a constituição em mora não estaria devidamente comprovada. 

4. O autor, por sua vez, apresentou a impugnação à contestação (Id. 

8273522), rechaçando os termos da contestação, bem como reafirmando 

os fatos narrados na inicial. 5. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. 6. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em face de 

RAFAEL REIS DO NASCIMENTO, partes devidamente qualificadas nos 

autos, pelos fatos narrados no relatório acima. 7. A hipótese em apreço é 

caso que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I, 

do art. 355, do Novel Código de Processo Civil, uma vez que não há 

necessidade de produção de outras provas. Assim, passo à análise do 

feito. DO MÉRITO 8. O requerido em sede de contestação alega que o 

autor não conseguiu comprovar a constituição em mora do devedor na 

medida em que não houve a notificação pessoal do mesmo em seu 

endereço. 9. Em que pese as argumentações do requerido, seu pedido é 

carecedor de acolhimento, conforme explanações adiante expostas. 10. 

Conforme se observa dos autos (Id. 5050738) o autor buscou a 

notificação pessoal do requerido através de envio de correspondência no 

endereço residencial descrito no contrato firmado entre as partes. 11. 

Todavia, conforme se vê, a correspondência não chegou ao 

conhecimento do devedor em razão da informação prestada pelos 

Correios de que o endereço é insuficiente. 12. Assim, restando impossível 

a notificação através do envio de correspondência o autor utilizou-se do 

instrumento de protesto como forma de comprovar a mora do devedor, 

conforme documento com Id. 5499162. 13. Ora, conforme é sabido, sendo 

impossível a constituição em mora através de notificação enviada para o 

endereço descrito no contrato, pode o credor valer-se de notificação 

realizada através de instrumento de protesto. 14. Com efeito, prescreve o 

art. 2º § 2o do Decreto-Lei 911/69: “[...] A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”(grifos meus) 

15. De acordo com a leitura do artigo em referência, a mora poderá ser 

comprovada através de carta registrada, contudo, a Lei não excluiu a 

possibilidade de comprovação da mora mediante o protesto através do 

Cartório de Protestos e Títulos, nos casos tais como a comprovada 

impossibilidade de notificação extrajudicial através de correspondência. 

16. Veja que a correspondência fora enviada exatamente no endereço 

indicado no instrumento contratual firmado pelas partes, restando, assim, 

configurada a mora do devedor. 17. Pois bem. Considerando que no 

mandado de citação constou expressamente o prazo de 05 (cinco) dias 

para a requerida efetuar o pagamento da integralidade do débito pendente, 

e tendo decorrido tal prazo tenho que o pedido inicial merece acolhimento. 

18. Em especial, verifico que houve o reconhecimento da requerida quanto 

à dívida existente. Sobre mais, em não havendo o pagamento da 

integralidade do débito pendente, deverá a requerida responder pela sua 

inércia. DISPOSITIVO 19. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 

911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, 

consolido ao autor o bem objeto da medida de busca e apreensão, 

confirmando a liminar deferida nos autos. 20. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez 

por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, 

inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual que ora defiro 

em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 21. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 22. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003127-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003127-47.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por BANCO PAN S.A. em desfavor de JOÃO 

ANTONIO DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (Id 

11744704). 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que 

sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Decorrido o 

prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 7. P. I. 

C. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008465-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008465-02.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REQUERIDO: DOUGLAS ALVES DE ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão promovida por BANCO BRADESCO S/A em 

face de DOUGLAS ALVES DE ALMEIDA, ambos qualificados nos autos, 

visando liminarmente à apreensão do veículo descrito na inicial que fora 

alienado fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da 

propriedade e posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido. 2. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação da parte requerida (Id 11171065). 

Efetivada a medida liminar e procedida a citação (Id 11572520), o 

requerido não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, 

conforme se depreende da certidão de decurso de prazo lançada no 

processo (Id 11798771). 3. A parte autor requer o julgamento antecipado 

da lide (Id 11943471). 4. Após, vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. DECIDO. 5. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, proposta 

pelo autor, em face do requerido, ambos qualificados nos autos, conforme 

narrado no relatório supra. 6. Analisando o presente feito verifico que 

ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente citado, não 
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apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do 

art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante 

apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 7. 

Dessa forma, diante da ocorrência da revelia, conheço diretamente do 

pedido conforme me faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. A 

ação veio devidamente instruída com o documento onde consta a garantia 

fiduciária, com a devida comprovação da constituição em mora do 

requerido (Id 10654047). 9. Deferida a medida liminar de busca e 

apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado nas mãos do 

representante da parte autora (Id 11572520). 10. Tendo em vista que o 

requerido, após regularmente citado não apresentou defesa, impõe-se a 

aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na 

inicial, posto que preenchidos todos os demais requisitos exigidos pelo 

Decreto-Lei 911/69, com as modificações impostas pela Lei 10.931/04, 

para a procedência da ação. 11. Portanto, fica consolidada a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, 

ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por 

preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. 12. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04 e, com base no artigo 355, inciso II do CPC, e por 

conseguinte, declaro rescindido o contrato, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 13. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 14. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 15. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000892-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DE SOUZA PERNE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000892-73.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOANA DE SOUZA PERNE 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

desfavor de JOANA DE SOUZA PERNE com fundamento no art. 3º do 

Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que 

lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e determinada à citação (Id. 11759365). Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação (Id. 11988759). 4. A devedora não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 

12273122). 5. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o 

necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o presente feito verifico que 

ocorreu a revelia da requerida que apesar de devidamente citada, não 

apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do 

art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante 

apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 7. 

Dessa forma, diante da ocorrência da revelia (CPC, art. 344), conheço 

diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, II do Código de 

Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes autos versa sobre 

direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não recaindo na regra do art. 

345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora 

requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço 

vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 12. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 13. P.I.C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000986-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADNILTON SOARES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000986-55.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ADNILTON SOARES 

GOMES Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

desfavor de ADNILTON SOARES GOMES com fundamento no art. 3º do 

Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que 

lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e determinada à citação (Id. 6746145). Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação (Id. 12209656). 4. O devedor não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 

12263842). É o necessário relatório. DECIDO. 5. Analisando o presente 

feito verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de 

devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, 

conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 

3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 7. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 8. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 9. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 10. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 11. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 12. P.I.C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006874-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA NOGUEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 
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1006874-05.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: CLAUDIA NOGUEIRA SILVA Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de CLAUDIA 

NOGUEIRA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (Id 11744704). 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que a petição inicial 

sequer foi recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Decorrido o 

prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 7. P. I. 

C. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007265-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DE MOURA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 7 2 6 5 - 5 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VANESSA 

CRISTINA DE MOURA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em desfavor de VANESSA CRISTINA DE MOURA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação (Id 10153070 e Id 11078786). 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Deixo de determinar a baixa 

na restrição judicial, via Renajud, considerando que a medida não foi 

efetivada no presente feito. 6. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 9. P. I. C. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001338-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001338-47.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REQUERIDO: GILBERTO MARTINS Vistos. 1. BANCO BRADESCO S.A. 

propôs a presente Ação de Busca e Apreensão em face de GILBERTO 

MARTINS, partes qualificadas nos autos, visando à apreensão do bem 

descrito na exordial. 2. O autor veio aos autos informar que realizou um 

acordo com a parte requerida, pugnando sua homologação e consequente 

extinção do feito (Id 9608846 e Id 10950716). 3. Denoto que a referida 

peça encontra-se assinada pela parte requerida, assim, inexistindo a 

necessidade de sua intimação acerca do acordo celebrado. 4. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. 5. Custas recolhidas na inicial. Honorários 

conforme pactuado. 6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008518-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA BISPO MAGELA (AUTOR(A))

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008518-80.2017.8.11.0002 AUTOR(A): EDINA BISPO MAGELA RÉU: 

AYMORE Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato, promovida 

por EDINA BISPO MAGELO, em face de BANCO AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, partes devidamente qualificadas 

nos autos. 2. A parte autora, em petitório ID. 12210775 veio a Juízo 

requerer a desistência do feito. 3. Instado a manifestar, o requerido 

concorda com a desistência com a ressalva do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios ficarem a encargo da autora. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o necessário relatório. Decido. 5. 

Trata-se de ação revisional proposta por Edina Bispo Magelo, em desfavor 

de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A, visando a revisão 

do contrato pactuado entre os mesmos. 6. O pedido supracitado se trata 

de uma simples manifestação de desistência da lide. 7. Posto isto, 

homologo a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 8. Deixo de condenar em custas e honorários, 

vez que deferida à justiça gratuita. 9. Após o trânsito em julgado 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 10. P. I. C. 11. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002811-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WISHNER PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002811-34.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REQUERIDO: WISHNER PEREIRA RIBEIRO Vistos. 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de WISHNER PEREIRA RIBEIRO com fundamento no art. 3º do 

Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que 

lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e determinada à citação (Id. 9096098). Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação (Id. 11874333 e 11874341). 4. O 

devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, 

conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos 

autos (Id. 12328328). 5. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o presente feito 

verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente 

citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme 

determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 
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fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 12. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 13. P.I.C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003221-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CARAGNATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003221-29.2016.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: CELIO 

CARAGNATO Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

em desfavor de CELIO CARAGNATO, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da 

ação, em razão da celebração de acordo realizado com o requerido (Id 

11723446). Todavia, verifico que o autor não juntou aos autos a minuta do 

acordo. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer 

fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Deixo de 

determinar a baixa na restrição judicial, via Renajud, considerando que a 

medida não foi efetivada no presente feito. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. 

Considerando que a parte desiste do prazo recursal, certifique-se do 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. P. I. 

C. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003687-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

JUSLEY DE OLIVEIRA FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003687-23.2016.8.11.0002 AUTOR(A): JUSLEY DE OLIVEIRA FRANCA 

RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. . 1. Trata-se de Ação 

Revisional de Contrato proposta por JUSLEY DE OLIVEIRA SANTOS, em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A., ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que 

realizaram um acordo, requerendo sua homologação e consequente 

extinção do feito. 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 4. Sem custas em razão da gratuidade deferida. 

Honorários advocatícios conforme pactuado. 5. Após o transito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 6. P. I. C. 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006441-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR DE LIMA (ADVOGADO(A))

CLOTILDES DE ALMEIDA MARQUES (EMBARGANTE)

CRISTOVAO CAMPOS MARQUES (EMBARGANTE)

C. A. MARQUES - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006441-98.2017.8.11.0002 EMBARGANTE: C. A. MARQUES - ME, 

CLOTILDES DE ALMEIDA MARQUES, CRISTOVAO CAMPOS MARQUES 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Embargos à Execução opostos C. A. MARQUES - ME, CLOTILDES DE 

ALMEIDA MARQUES e CRISTOVAO CAMPOS MARQUES, em face de 

BANCO DO BRASIL S.A, todas qualificadas nos autos. 2. Os autores 

foram intimados a recolherem a taxa judiciária e as custas processuais 

inerentes à propositura da ação, todavia, deixaram transcorrer o prazo, 

sem atendimento da determinação. 3. Pois bem, dispõe o artigo 290 do 

Código de Processo Civil que “Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias”. 4. Assim, 

considerando que o recolhimento de tais emolumentos são imprescindíveis 

para o recebimento da ação, e, diante da inércia dos autores, a extinção 

do feito é medida que se impõe. 5. Diante do exposto, considerando a 

ausência de recolhimento das custas necessárias para a distribuição do 

feito, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290 e 321, parágrafo único, todos 

do Código de Processo Civil. 6. Após as baixas necessárias, arquive-se. 

7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004085-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE CARVALHO GUERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004085-33.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: MARLENE DE CARVALHO GUERRA Vistos. 1. ITAÚ 

UNIBANCO S/A, qualificada nos autos, propôs a presente ação de Busca 

e Apreensão, em face de MARLENE DE CARVALHO GUERRA, também 

devidamente qualificado, visando à apreensão do bem descrito na 

exordial. 2. O autor veio aos autos informar que realizou um acordo 

extrajudicial com a parte requerida, pugnando sua homologação e 

consequente extinção do feito. 3. Denoto que a referida peça encontra-se 

assinada pela parte requerida, assim, inexistindo a necessidade de sua 

intimação acerca do acordo celebrado. 4. Pois bem, diante do informado 

na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, 

b, do Código de Processo Civil. 5. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 6. Custas pagas na distribuição, honorários conforme 

pactuado. 7. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 8. P. I. C. 9. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007032-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE RONDON SEGANTINE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 
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1007032-60.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOYCE RONDON SEGANTINE Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de JOYCE RONDON SEGANTINE, ambos 

qualificados nos autos, visando liminarmente à apreensão do veículo 

descrito na inicial que fora alienado fiduciariamente em garantia e, ao final, 

a consolidação da propriedade e posse exclusiva do credor sobre o bem 

apreendido. 2. A liminar foi deferida e determinada à citação da requerida 

(ID. 10914802). Efetivada a medida liminar (ID. 11199212 e 11199229), a 

parte requerida, em sede de contestação através da Defensoria Pública 

Estadual pede a purgação da mora em forma de parcelamento do débito, 

conforme se visualiza em ID. 11365883. 3. O autor, por sua vez, 

apresentou a impugnação, conforme se visualiza em ID. 12089063. É o 

breve relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 4. A questão 

destes autos não necessita de produção de outras provas, razão pela 

qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil. DO MÉRITO 5. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, promovida por Banco Bradesco S/A, em face de Joyce 

Rondon Segantine, ambos qualificados nos autos. DA PURGAÇÃO DA 

MORA 6. No caso dos autos, a parte devedora pugnou pelo pagamento 

das parcelas de forma parcelada, deixando transcorrer o prazo sem que 

houvesse o pagamento integral do débito. 7. Pois bem, com o advento da 

Lei 10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto Lei 911/69, não há mais 

falar em purgação da mora, podendo o devedor, nos termos do respectivo 

§2º, “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”. 8. Neste sentido, trago o julgado do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - PURGA DA MORA - NECESSIDADE 

DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. - O Decreto-Lei 911/69, 

em seu art. 3º, § 2º, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que 

pague a integralidade da dívida pendente, não havendo, portanto, 

possibilidade de purga da mora, apenas pelo pagamento das parcelas 

atrasadas. - Conforme julgamento do REsp.1.418.593, representativo da 

controvérsia, há necessidade de pagamento integral da dívida, isto é, 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas. (TJ-MG - AI: 

10686140077518003 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

22/07/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

31/07/2015).” 9. Há também precedentes no Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – PURGAÇÃO 

DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA 

DÍVIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos contratos 

firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no 

prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária, nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. 

Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). (AI 

91997/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)” 10. Desta 

forma, e considerando que no mandado de citação constou 

expressamente o prazo de 05 (cinco) dias para a requerida efetuar o 

pagamento da integralidade do débito pendente, e tendo decorrido tal 

prazo, tenho que o pedido inicial merece acolhimento. 11. Em especial, 

verifico que houve o reconhecimento da requerida quanto à dívida 

existente. Sobre mais, em não havendo o pagamento da integralidade do 

débito pendente, deverá a requerida responder pela sua inércia. 12. 

Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este 

vender o bem, objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de 

leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 

DISPOSITIVO 13. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, declaro 

rescindido o contrato, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos. 14. Custas pagas na 

inicial. Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85), 

que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98, § 3º do CPC, benefício que ora defiro. 15. Intime-se a Defensoria 

Pública da presente sentença. 16. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias. 17. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001578-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES LEMOS DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001578-65.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EUCLIDES LEMOS DA SILVA NETO 

Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a 

petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002601-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYSSA GOMES CONCEICAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002601-80.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REQUERIDO: RAYSSA GOMES CONCEICAO EIRELI - ME Vistos. 1. 

Trata-se de ação de Busca e Apreensão promovida pelo BANCO 

BRADESCO S/A em face de RAYSSA GOMES CONCEIÇÃO EIRELLI – ME , 

ambos qualificados nos autos, visando liminarmente à apreensão do 

veículo descrito na inicial que fora alienado fiduciariamente em garantia e, 

ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva do credor 

sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi deferida e ordenada à citação da 

parte requerida (Id 8346342). Efetivada a medida liminar e procedida a 

citação (Id 10608149), a requerida não contestou os pedidos formulados 

pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da certidão de decurso 

de prazo lançada no processo (Id 11878314). 3. A parte autora veio aos 

autos informar a apreensão do veículo na Comarca de Santo Antônio do 

Leverger/MT, bem como, fora efetivada a citação da requerida, de acordo 

com a Carta Precatória juntada ao feito (Id 10608154). 4. Após, vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. 5. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão, proposta pelo autor, em face do requerido, ambos 

qualificados nos autos, conforme narrado no relatório supra. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia da requerida 

que apesar de devidamente citada, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia, conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, 

II do Código de Processo Civil. 8. A ação veio devidamente instruída com o 

documento onde consta a garantia fiduciária, com a devida comprovação 

da constituição em mora da requerida. 9. Deferida a medida liminar de 

busca e apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado nas mãos 
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do representante da parte autora (Id 10608147). 10. Tendo em vista que a 

requerida, após regularmente citada não apresentou defesa, impõe-se a 

aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na 

inicial, posto que preenchidos todos os demais requisitos exigidos pelo 

Decreto-Lei 911/69, com as modificações impostas pela Lei 10.931/04, 

para a procedência da ação. 11. Portanto, fica consolidada a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, 

ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por 

preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. 12. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04 e, com base no artigo 355, inciso II do CPC, e por 

conseguinte, declaro rescindido o contrato, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 13. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 14. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 15. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002730-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA CARNEIRO (REQUERIDO)

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002730-22.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: FABIO DA SILVA 

CARNEIRO Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão promovida 

pelo BV FINANCEIRA S/A CFI em face de FÁBIO DA SILVA CARNEIRO, 

ambos qualificados nos autos, visando liminarmente à apreensão do 

veículo descrito na inicial que fora alienado fiduciariamente em garantia e, 

ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva do credor 

sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi deferida e ordenada à citação da 

parte requerida (Id 4825758). Efetivada a medida liminar e procedida a 

citação (Id 8009405), a requerida não contestou os pedidos formulados 

pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da certidão de decurso 

de prazo lançada no processo (Id 11877718). 3. Após, vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. 4. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão, proposta pelo autor, em face do requerido, ambos 

qualificados nos autos, conforme narrado no relatório supra. 5. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citada, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia, conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, 

II do Código de Processo Civil. 7. A ação veio devidamente instruída com o 

documento onde consta a garantia fiduciária, com a devida comprovação 

da constituição em mora do requerido (Id 2903996). 8. Deferida a medida 

liminar de busca e apreensão, o veículo dado em garantia foi depositado 

nas mãos do representante da parte autora (Id 8008416). 9. Tendo em 

vista que o requerido, após regularmente citada não apresentou defesa, 

impõe-se a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do 

Código de Processo Civil, com a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial, posto que preenchidos todos os demais requisitos 

exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, com as modificações impostas pela Lei 

10.931/04, para a procedência da ação. 10. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 11. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04 e, com base no artigo 355, inciso II do CPC, e por 

conseguinte, declaro rescindido o contrato, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 12. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa. 13. Decorrido o prazo recursal, certifique 

e arquive-se com as baixas necessárias. 14. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000533-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000533-60.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: JOILSON NOGUEIRA 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA em desfavor de 

JOILSON NOGUEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, de acordo 

com o Id 11771326. 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto 

que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Deixo 

de determinar a baixa na restrição judicial, via Renajud, considerando que 

a medida não foi efetivada no presente feito. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 9. P. I. C. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000993-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000993-47.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REQUERIDO: HEBER ALVES FERREIRA Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão promovida pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de 

HEBER ALVES FERREIRA, ambos qualificados nos autos, visando 

liminarmente à apreensão do veículo descrito na inicial que fora alienado 

fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e 

posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi 

deferida e ordenada à citação da parte requerida (Id 5005981). Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação (Id 5809936), o requerido não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende da certidão de decurso de prazo lançada no processo (Id 

11907577). 3. A parte autora pugna pela prolação de sentença (Id 

11971741). 4. Após, vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO. 5. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, proposta pelo autor, 

em face do requerido, ambos qualificados nos autos, conforme narrado no 

relatório supra. 6. Analisando o presente feito verifico que ocorreu a 

revelia do requerido que apesar de devidamente citado, não apresentou 

defesa no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do 
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Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará 

resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa 

forma, diante da ocorrência da revelia, conheço diretamente do pedido 

conforme me faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. A ação 

veio devidamente instruída com o documento onde consta a garantia 

fiduciária, com a devida comprovação da constituição em mora do 

requerido. 9. Deferida a medida liminar de busca e apreensão, o veículo 

dado em garantia foi depositado nas mãos do representante da parte 

autora (Id 5810083). 10. Tendo em vista que o requerido, após 

regularmente citado não apresentou defesa, impõe-se a aplicação dos 

efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, com 

a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, posto que 

preenchidos todos os demais requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, 

com as modificações impostas pela Lei 10.931/04, para a procedência da 

ação. 11. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, 

podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço vil, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial. 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, 

c/c 344, todos do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do 

Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, com 

base no artigo 355, inciso II do CPC, e por conseguinte, declaro rescindido 

o contrato, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse 

plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 

13. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa. 14. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias. 15. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007954-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007954-04.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: M. A. EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA - ME Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, em desfavor de M. A. EMBALAGENS DE MADEIRA 

LTDA - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. O autor, em 

petitório de ID. 12332770, veio aos autos informar que realizou um acordo 

extrajudicial com a parte requerida, pugnando sua homologação e 

consequente extinção do feito. 3. Denoto que a referida peça encontra-se 

assinada pela parte requerida, assim, inexistindo a necessidade de sua 

intimação acerca do acordo celebrado. 4. Pois bem, diante do informado 

na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, 

b, do Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição, 

honorários conforme pactuado. 6. Considerando que as partes desistem 

do prazo recursal, certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001507-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI FERREIRA DE SOUZA DE PAULA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001507-34.2016.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: MARLI FERREIRA DE SOUZA DE PAULA - EPP Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo BRADESCO CARTÕES S/A 

em desfavor de MARLI FERREIRA DE SOUZA DE PAULA – EPP, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. As partes, em conjunto, vieram 

aos autos informar que realizaram um acordo, requerendo sua 

homologação e consequente extinção do feito (Id 9689639). 3. Pois bem, 

diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo 

celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do novel Código de Processo Civil. 4. 

Custas recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme pactuado. 

5. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo. 6. P. I. C. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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